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Pozdravljeni, učenke in učenci! 
 
10. teden izobraževanja na daljavo je namenjen delu z računalnikom: kako besedilo 
napišemo, oblikujemo, kje na spletu poiščemo podatke o pomenu besed … 
Delo z računalnikom ste v teh tednih z učenjem na daljavo dodobra spoznali, a ta naprava, ki 
nam v določenih primerih zelo pomaga, je polna izzivov, zahteva pa tudi, da pri pisanju, 
oblikovanju in predstavitvah upoštevamo nekatera splošna pravila. Z nekaterimi se bomo 
spopadli skupaj. 
Za delo boš potreboval modri zvezek Slovenščina v oblaku 6 (SLOVENŠČINA.SI) in jezikovni 
zvezek. 
 

DAN, DATUM VSEBINA NAVODILA – kje, kako, kdaj … 

Ponedeljek,  
25. 5. 2020 

FRAN – jezikovni priročniki Razlaga: 
Včasih se nam zgodi, da v besedilu 
naletimo na neznano besedo ali 
besedo, ki smo jo že slišali, pa ne vemo, 
kaj točno pomeni oz.  se sprašujemo, ali 
imamo zanjo slovensko ustreznico …   
Ko pišemo zapletene povedi, se 
zavedamo, da moramo med stavki 
napisati vejice. A kam jih postaviti, da 
bo prav? Kako je prav: Kranjska gora ali 
Kranjska Gora, nahrptnik ali nahrbtnik? 
 
Le kam naj pogledam, kje bom našel 
odgovore, pojasnila in primere? 
V različnih jezikovnih priročnikih –  
različnih slovarjih in Slovenskem 
pravopisu. Vse te priročnike lahko 
poiščeš na spletu. To so priročniki, ki so 
nastali na Inštitutu za slovenski jezik 
Frana Ramovša ZRC SAZU.  
Ali veš, kaj pomeni kratica ZRC SAZU? 
Poišči njen pomen.  
Kdo pa je bil Fran Ramovš? Razišči. 
  
V jezikovni zvezek napiši naslov 

SLOVENŠČINA NA SPLETU 
 
- Prepiši naslove slovarjev iz DZ. 
- Napiši, kateri slovar si že uporabil. Si 
našel razlago besede, ki si jo iskal? 
- Napiši, kaj pomeni kratica ZRC SAZU. 



- Poišči podatek, kdo je bil Fran Ramovš 
in ga zapiši. 
 

Torek,  
26. 5. 2020 

SPLETNI JEZIKOVNI 
PRIROČNIKI 

Tokrat boš potreboval delovni zvezek 
(modrega), strani od 6 do 8. 
Pazljivo preberi navodila in naloge. Reši 
jih.  
- V 6. nalogi je omenjena beseda selfie. 
Ali poznaš slovensko besedo za selfie? 
(Če je ne poznaš, jo poišči.) Zapiši jo v 
DZ k 6. nalogi. 

Sreda, 
27. 5. 2020 

UREJEVALNIK BESEDILA 1. V jezikovni zvezek napiši naslov in 
prepiši spodnje besedilo: 
 

UREDIMO BESEDILO  
(urejevalnik besedila) 

Pri pisanju besedila na računalnik 
moramo upoštevati nekaj pravil:  
- pišemo v pisavi Times New Roman ali 
Arial; 
- če kaj poudarjamo ali hočemo del 
besedila izpostaviti, ga lahko 
poudarimo, napišemo poševno, 
podčrtamo; 
- velikost pisave je 12 – naslov je lahko 
večji, poudarjen; 
- razmik med vrsticami je običajno 1 ali 
1,5; 
- naredimo odstavke; 
- ločila so stična (ločilo napišemo takoj 
za zadnjo črko v besedi brez presledka); 
- za ločilom naredimo presledek;  
- preverimo, ali smo vse besede napisali 
pravilno …  
 
Ali pri pisanju besedila na računalnik 
upoštevaš ta pravila?   
 
2. V modrem DZ preberi besedilo na 
strani 9 in si oglej, kako je oblikovano – 
ustrezno/neustrezno, kako prepoznaš 
odstavke … 
3. Preberi besedilo v modrem polju.  
4. Preberi 2. nalogo in odgovori na 
spodnji vprašanji. 



Četrtek, 
28. 5. 2020 

UREJAM/OBLIKUJEM 
BESEDILO 

PO navodilu naredi 3. in 4. nalogo 
(strani 11, 12) in ju kot priponko pošlji 
učiteljici do ponedeljka, 1. 6. 
 

Petek, 
29. 5. 2020 

ELEKTRONSKO SPOROČANJE 1. PREBERI IN PREMISLI! 
Tudi elektronsko sporočanje ima svoja 
pravila. Tu sta pošiljatelj (sporočevalec) 
in prejemnik (naslovnik). Ta dva sta 
lahko v uradnem ali neuradnem 
razmerju (Kako boš nagovoril in 
pozdravil prijatelja: Živjo ali Spoštovani 
prijatelj? Kaj pa npr. ravnateljico?).  
Kaj napišeš: popoln naslov prijatelja ali 
njegov elektronski naslov? Napišeš tudi 
kraj in datum?  
Znaš besedilo ustrezno shraniti in ga 
naslovniku poslati v priponki? 
2. reši naslednje naloge: 
- preberi nalogo 1 na strani 13; 
- preberi nalogo 2 na strani 14; 
- reši nalogi 3 in 4 na strani 14. 

  
Če potrebuješ kakšen nasvet ali dodatno razlago, napiši vprašanje učiteljici. 

 

                                                                         Lep teden vam želim učiteljica Marta Keržan 


