
PETI TEDEN IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO- SLJ- LEBAN- 9. A/ 1. SKUPINA 

9. a/ 1. skupina (14. 4. do 17. 4. 2020)                           lidija.leban@guest.arnes.si    tel. 040 356 699 

Dragi učenci, pa smo prišli že do 5. tedna izobraževanja na daljavo. Teden bo zaradi praznikov za dan 

krajši; upam, da ste ga lepo preživeli. V tem tednu bomo  v glavnem ponavljali in preverjali  predelane 

vsebine. Če bo potrebno, si pomagajte z delovnim zvezkom in zapisi v zvezek. Če boste potrebovali 

pomoč, mi pišite ali pokličite. 

Obvestilo glede bralne značke. Uradni zaključek BZ je bil 2. 4. 2020. Vsi tisti, ki jo želite zaključiti in dobiti 

oceno, mi v priponki pošljite naslednje: Koliko knjig ste že povedali, za vsako še ne »povedano« knjigo 

napišite ime in priimek avtorja, na kratko (5 povedi) o čem in o kom knjiga pripoveduje, napišite glavne 

književne osebe (3). Iz ene izmed prebranih knjig izpišite lepo poved in jo pošljite zraven (navedite, iz 

katere knjige je). Obvestila vas bom, kdaj bo ocena vpisana. LAHKO JO OPRAVITE TUDI PREKO TEL. 

KLICA ALI ČE SE POSNAMETE IN POŠLJETE.   Če je kdo bral vseh 9 let, naj mi to zraven obvezno pripiše. 

Rok oddaje: 30. 4 2020 

Navodila za delo.   

Dan, datum VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek,  
13 4. 2020 

PRAZNIK  

Torek,  
14. 4. 2020 

Preverjanje in utrjevanje (besedne vrste, st. 
členi, odvisniki) 

Rešiš naloge na str. 119 in 120. 
Slikaš str. 120 in pošlješ 
najkasneje do srede, 15. 4. 
2020. 

Sreda,  
15. 4. 2020 

NI NA URNIKU- TURNUS A  

Četrtek,  
16. 4. 2020 

Preverjanje in utrjevanje (vejica, predlogi, 
pravopis) 
 

DZ stran 121, 122 in 123/54. 
naloga 

Petek,  
17. 4. 2020 

Navodila za tvorbo besedila- branje, razmislek V DZ na str. 123 /55. naloga 
natančno preberi navodila za 
tvorjenje besedila, in sicer pod 
točko 1 in 3. Razmisli, za kateri 
naslov bi se odločil. Izberi ga in 
razmišljaj, kako bi ga napisal. 
Kaj bi »dal« v uvod, jedro, 
zaključek. Pod točko 3 dodajam 
naslov: Koronavirus, virus, ki je 
ustavil življenje. V zvezek si 
naredi oporne točke ali miselni 
vzorec za izbrani naslov. 
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