
MARTA KERŽAN – slovenščina (kontakt: martakerzan@gmail.com) 

6. b (16. 3. do 20. 3. 2020) - slovenščina 

Dan, datum VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek,  
16. 3. 2020 

Razmišljamo in se pogovarjamo 
(razumevanje neumetnostnega besedila) 

Oranžni DZ: stran 30-32, do 
Velike začetnice 
Prebereš besedilo, odgovarjaš 
na vprašanja 

Torek,  
17. 3. 2020 

Velika začetnica 
(splošna ponovitev) – lastna imena bitij 

Oranžni DZ: stran 32, 33, naloge 
7.-9. 

Sreda,  
18. 3. 2020 

Zemljepisna lastna imena 
(naselbinska, nenaselbinska) 

Oranžni DZ: stran 33-34, naloge 
10.-12 

Četrtek,  
19. 3. 2020 

 
Stvarna lastna imena 

Oranžni DZ: stran 35, 36, naloge 
13-16 

Petek,  
20. 3. 2020 

Ponavljanje in utrjevanje 
(zapis) 

Oranžni DZ: stran 61, naloga 8 
Stran 65, naloga 18; 
V jezikovni zvezek nariši miselni 
vzorec za veliko 
začetnico/lastna imena – 
(pomagaj si s pravili v modri 
barvi na straneh 32, 33, 34, 35)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. b (16. 3. do 20. 3. 2020) – slovenščina (kontakt: martakerzan@gmail.com) 

 

DAN, DATUM VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek,  
16. 3. 2020 

Opis življenja osebe (Od zore do mraka) SDZ 7, enota 11 
Preberi vprašanja 1-3 na strani  
40, nato preberi besedilo(4.), 
nato rešuj vprašanja (5.-19.) 

Sreda,  
18. 3. 2020 

Opis življenja osebe 
(neumetnostno besedilo – sestava, 
razumevanje) 

SDZ 7, enota 11 
Preberi besedili v nalogi 20, 
nato reši še naloge na strani 46 
V jezikovni zvezek napiši, kaj je 
opis življenja osebe (prepiši): 
 
OPIS ŽIVLJENJA OSEBE 
 
Je neumetnostno besedilo, v 
katerem opišemo/naštevamo, 
kaj dela določena oseba v 
raznih vrstah dni (ob 
delovnikih, ob vikendih, med 
počitnicami …).  
Pri tem upoštevamo 
zaporednost dejanj; 
uporabljamo glagole v 
sedanjem času; ne izražamo 
osebnega mnenja o osebi. 

Četrtek, 
19. 3. 2020 

Poustvarjalno pisanje 
(opis življenja osebe) 

Navodilo: Iz svojega okolja si 
izberi osebo in napiši besedilo 
'opis življenja osebe'. Pomagaj 
si s primeri v DZ. Besedilo 
zapiši v jezikovni zvezek oz. ga 
pošlji učiteljici na njen 
elektronski naslov.  

Petek,  
20. 3. 2020 

Ponavljanje in utrjevanje 
(Vaja dela mojstra) 

SDZ 7, stran 47 do 51 (vse 
naloge razen 8. na strani 50) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. b, skupina 3 (16. 3. do 20. 3. 2020) – slovenščina, urnik B (kontakt: 

martakerzan@gmail.com) 

DAN, DATUM VSEBINA OPOMBE – kje 

Ponedeljek, 
16. 3. 2020 

Swindells: Na hladnem  
 

Novi svet iz besed 8, stran 
22 do 25: 
Razmišljaj o socialno-
družbenih razmerah v svetu 
(revščina, brezdomstvo …), 
nato preberi odlomek iz 
berila). 

Torek,  
17. 3. 2020 

Razumevanje in analiza UB; poustvarjanje Novi svet iz besed 8, stran 
22 do 25: 

- v zvezek za 
književnost  napiši 
naslov 3. sklopa: 

-  NA SENČNI 
STRANI, nato 
odgovori na 
vprašanja iz rubrike 
Dejavnosti po 
branju; 

- prepiši definicijo 
problemskega 
romana 
(Literarnoteoretične 
definicije); 

- poustvarjanje: 
Napiši pismo 
mlademu 
brezdomcu, 
svojemu vrstniku 

(Pismo pošlji učiteljici na 
njen elektronski naslov.)  
 

Četrtek, 
19. 3. 2020 

Zlata Filipović: Zlatin dnevnik - Razmisli o trenutni 
h vojnih žariščih po 
svetu 

- Kakšno vlogo imajo 
otroci v vojni 

(razmišljanje zapiši v 
zvezek) 
- Preberi besedilo 

Petek, 20. 3. 
2020 

Razumevanje in analiza UB; 
dnevniški roman/dnevnik 

- Ustno odgovori na 
vprašanja v 
Dejavnosti po 
branju; 

- Preberi besedila na 
robovih; 

- V zvezek za 
književnost napiši: 
avtorico in naslov 



besedila, spodaj pa 
definicijo 
'dnevniškega 
romana': 

DNEVNIŠKI ROMAN 
 
To je roman, zapisan v obliki 
dnevnika; be piše ga 
dejanska, temveč izmišljena 
oseba (npr.: Jadran Krt). 
Torej je Dnevnik Zlate 
Filipović dnevnik/dnevniški 
roman. (Zapiši pravilno 
rešitev in jo utemelji.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. razred, skupina 2 – slovenščina, urnik B (kontakt: martakerzan@gmail.com) 

DAN, DATUM VSEBINA OPOMBE – kje 

Ponedeljek, 
16. 3. 2020 

Potopis 
Potovanje je lepo doživetje 

SDZ 9, 2. del, enota 12 
Stran 31 do 33 (naloge 
od 5 do 17) – kratki 
odgovori 

Torek,  
17. 3. 2020 

Vaja dela mojstra (Pri Mentavajcih, otrocih vesolja) SDZ 9, 2. del, enota 12 
Preberi besedilo, reši 
naloge od 1 do 12 

Četrtek,  
19. 3. 2020 

Utrjevanje jezikovne snovi (Vaja dela mojstra) SDZ 9, 2. del, enota 12 
Stran 39-42 

Petek,  
20. 3. 2020 

Poustvarjanje – pišem potopis Napiši potopis (v  
 
zvezek ali na 
računalnik): 
Izberi lastno 
potovanje, ki se ti je 
posebej vtisnilo v 
spomin, domiselno ga 
naslovi  
 
Op.: Besedilo lahko 
napišeš na računalnik 
in ga pošlješ učiteljici.  

 

Dob, 13. 3. 2020                                                                                                    Marta Keržan 


