
 

SLOVENŠČINA     6. c razred                                                              učiteljica: Helena Gregorič 

                                                                              Elektronski naslov :  

Ponedeljek, 16. 3 2020 

Mala začetnica 

- V zvezek prepiši pravilo za rabo male začetnice ( DZ, str. 37). 

- Reši nalogi 19 in 20 ( DZ, str. 38, 39). 

 

Torek, 17. 3. 2020 

- Nadaljuj z nalogami v DZ. Reši  nalogi 21 in 22 na strani 40. 

 

Sreda, 18.3. 2020 

Krajšave 

- V DZ si oglej razlago z naslovom Krajšave in oblikuj miselni vzorec, v katerem uporabiš razlago 

s strani 41. 

- Reši naloge 23, 24, 25. 

 

Četrtek, 19. 3. 2020 

- Nadaljuj z delom. K zapisu v zvezku dodaj zapis o kraticah. 

- Reši nalogi 26, 27. 

 

Petek, 20. 3. 2020 

Ločila 

- Preberi razlago na strani 44 in pregledno oblikuj zapis v zvezek ( miselni vzorec ali druga 

poljubno izbrana oblika). 

- Reši naloge 29, 30, 31, 32, 33, 34 ( stran 43 - 45) 

 

 

 

 



 

SLOVENŠČINA     8. a razred   heterogena skupina 2                              učiteljica: Helena Gregorič 

                                                                                          Elektronski naslov :                                                                                                        

 

Ponedeljek, 16. 3 2020 

- V berilu preberi črtico Janka Kersnika Mačkova očeta 

- V besedilu podčrtaj besede, ki jih ne razumeš ( večina je starinskih) in si oglej njihovo razlago v 

Stvarnih pojasnilih na strani 137 

- V zvezek izpiši  5 povedi, v katerih so uporabljene te besede ali besedne zveze in povedi 

preoblikuj v sodobno različico ( povej isto v sodobnem, tebi poznanem  jeziku). 

- Oglej si pregovore ob besedilu na strani 137 in 138 in v zvezek prepiši tiste, ki najbolj ustrezajo 

vsebini prebrane zgodbe. 

 

Torek, 17. 3. 2020 

- Ponovno preberi črtico in v zvezek napiši odgovore na vprašanja 4,5,6 in 7 ( stran 139).Pred 

odgovorom je potrebno napisati vprašanje. 

 

Četrtek, 19. 3. 2020 

- Oblikuj miselni vzorec o življenju in delu Janka Kersnika( stran 139) 

- Pregledno napiši razlago o tem, kaj je realistična pripoved ( literarnovedna pojasnil, stran 

139) 

 

 

Petek, 20. 3. 2020 

- Na strani 8 pod sliko preberi zapis o avtorici besedila in pojasnila v zelenem polju na strani 9 

- Preberi besedilo z naslovom Zlatin dnevnik 

- V zvezek napiši kratko besedilo ( 5 do 7 povedi), v katerem boš napisal, kaj si ob branju izvedel 

o Zlati 

 

 

 

 

 



 

 

SLOVENŠČINA  9. razred   heterogena skupina 3                       učiteljica: Helena Gregorič       

                                                                                      Elektronski naslov : 

Ponedeljek, 16. 3 2020 

- Zofka Kveder: Potovalci 

- - v zvezku imaš že napisano pismo enega od potovalcev, napisanega na dan odhoda iz 

Hamburga, ki ga pošilja svoji družini. Danes napiši pismo, ki ga ista oseba napiše po mesecu 

dni. V njem naj domačim piše o potovanju, prihodu v Ameriko, iskanju dela, nastanitvi, družbi, 

počutju, željah… Pred pisanjem si vzemi čas za razmislek in oblikovanje načrta. Tudi  načrt 

zapiši v zvezek. 

 

Torek, 17. 3. 2020 

- V povedih uporabi besedne zveze zapisane v Stvarnih pojasnilih na strani 115. Povedi naj se 

povezujejo s prebranim besedilom. 

 

 

Četrtek, 19. 3. 2020 

- Obdobje moderne 

- Preberi razlago o obdobju moderne na strani 127 v literarnovednih pojasnilih. Oblikuj miselni 

vzorec o tem obdobju. 

- Najpomembnejši ustvarjalec v tem obdobju je bil Ivan Cankar. O njegovem življenju in delu 

oblikuj pregleden zapis, pomagaj pa si z napisanim pod slikama  na strani 120 in 124. 

 

Petek, 20. 3. 2020 

- Preberi črtico Bobi ( stran 124) in odgovori na prvi dve vprašanji ( stran 127). 

 


