
LIDIJA LEBAN – slovenščina (vsebine za razrede od 6. do 9. razreda); lidija.leban@guest.arnes.si 

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

Dan, datum VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek,  
16. 3. 2020 

Z znanjem nad oblake; besedilo Indijanci in 
Divji zahod 

Oranžni DZ: stran 62-63; stran 
60, 61 sta že narejeni. 

Torek,  
17. 3. 2020 

Nadaljuješ z delom in končaš enoto Z znanjem 
nad oblake. 

Oranžni DZ: stran 64, 65, 66/22. 
naloga, 23. izpusti. 

Sreda,  
18. 3. 2020 

Snopič Moji miselni vzorci – ponavljaš in 
utrjuješ (lahko si pomagaš z oranžnim 
snopičem). 

Dopolni MV na strani 9 (Črke in 
glasovi);  str. 10 (Besede); str. 
12 ( Pravopisna pravila – premi 
in odvisni govor izpusti). 

Četrtek,  
19. 3. 2020 

Umetnostna vzgoja/književnost 
Milan Dekleva: Lenča Flenča (dramsko 
besedilo) 
 

Berilo Novi svet iz besed 6, str. 
130, 131 
Najprej si oglej Dejavnosti pred 
branjem in ustno odgovori na 
tista vprašanja, na katera lahko 
odgovoriš. Potem v zvezek za 
književnost napiši ime in 
priimek avtorja in naslov dela. 
Na spletu poišči podatke o 
avtorju in v zvezek odgovori na 
zastavljena vprašanja, ki so pod 
avtorjevo fotografijo. 
Sledi branje besedila; najprej 
uvod (rdeče besedilo na str. 131 
zgoraj) in potem 6. prizor. 
Dejavnosti po branju- pisno v 
zvezek (1. in 2. nalogo, ostali 
dve poskusi, če bo šlo). 

Petek,  
20. 3. 2020 

Milan Dekleva: Lenča Flenča – 8. prizor, str. 
132 

Prebereš 8. prizor (bodi 
pozoren/a tudi na zapise v 
oklepaju.  
Dejavnosti po branju – 1. in 5. 
nalogo pisno v zvezek, ostale 
ustno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. a (16. 3. do 20. 3. 2020) – slovenščina  

DAN, DATUM VSEBINA OPOMBE - kje 

Torek,  
17. 3. 2020 
 

Kazalni zaimki – vaje za utrjevanje DZ 7/ 2. del, str. 35- 38 

Sreda,  
18. 3. 2020 

Pregledna ponovitev zaimkov Rešiš učni list, razdeljen pri 
pouku v četrtek 

Četrtek, 
19. 3. 2020 

Opis življenja osebe (Od zore do mraka) DZ 7/2. del, enota 11 
Preberi naloge 1-3 na strani  
40 in 3. nalogo (vprašanja) 
napiši v zvezek. Naslov v  
zvezku je: Opis življenja osebe. 
Nato preberi besedilo (4. 
naloga) in  rešuj vprašanja (5.-
19., do strani 44). 
 
 

Petek,  
20. 3. 2020 

Opis življenja osebe 
(neumetnostno besedilo – sestava, 
razumevanje) 
 
 
 
 
 
 
 
NASLEDNJA KNJIGA ZA DOMAČE BRANJE: 
LOVRO KUHAR- PREŽIHOV VORANC: zbirka 
črtic SOLZICE (zgodbe, imenovane črtice, so 
tudi na spletu). 

DZ 7, enota 11 
Preberi besedili v nalogi 20 
(str. 45), 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. c (16. 3. do 20. 3. 2020) – slovenščina  

DAN, DATUM VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek,  
16. 3. 2020 

Opis življenja osebe (Od zore do mraka) DZ 7, 2. del, enota 11 
Ponovno preberi besedilo(4.) o 
Bojanu Prašnikarju, nato rešuj 
naloge (5.-19.) do konca str. 44 

Torek, 
17. 3. 2020 

Opis življenja osebe 
(neumetnostno besedilo – razumevanje)) 

DZ 7, enota 11 
Preberi besedili v nalogi 20 
(str. 45), nato reši še naloge na 
strani 46. 
 

Sreda, 
19. 3. 2020 

Poustvarjalno pisanje 
(opis življenja osebe) 

Navodilo: napiši besedilo 'opis 
življenja osebe', in sicer opis 
svojega življenja. Pomagaj si s 
primeri v DZ. Besedilo zapiši v 
jezikovni zvezek ali na 
računalnik in ga pošlji učiteljici 
na njen elektronski naslov.  
lidija.leban@guest.arnes.si 

Četrtek,  
20. 3. 2020 

Ponavljanje in utrjevanje 
(Vaja dela mojstra) 
 
Ne pozabi na knjogo za DB – Solzice. Zgodbe so 
tudi na spletu. 

DZ 7, stran 47, 48, 49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. a/ 1. skupina  (16. 3. do 20. 3. 2020) 

Dan, datum VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek,  
16. 3. 2020 

Miško Kranjec: Otroci, čigavi ste  Berilo Novi svet iz besed 8, stran 
122. Preglej in preberi naloge v 
Dejavnosti pred branjem. 
Sledi natančno branje uvodnega 
dela in  besedila. 
Dejavnosti po branju na strani 
125/ od 1. do vključno 5. naloge 
v zvezek pisno. Ne pozabi 
napisati v zvezek naslova in 
avtorja besedila. 

Torek,  
17. 3. 2020 

Poustvarjalno pisanje v zvezek ali na 
računalnik (po e- pošti pošlji učiteljici) 
lidija.leban@guest.arnes.si 

Predstavljaj si, da si Metka. 
Prijatelju ali prijateljici 
pripoveduj o dogodku v gostilni 
in na poti domov. V pripoved 
vključi tudi svoja čustva in se 
opredeli glede očetovega 
obnašanja. 

Sreda,  
18. 3. 2020 

Miško Kranjec (življenje in delo) V berilu na strani 122 preberi o 
pisatelju in na podlagi teh 
podatkov v zvezek naredi 
miselni vzorec o njem. 

Četrtek,  
19. 3. 2020 

Zlata Filipović: Zlatin dnevnik 
 

Branje besedila  v berilu na 
strani 8; najprej preglej 
dejavnosti pred branjem, nato 
preleti celotno besedilo s 
fotografijami in besedilo o 
avtorici. 
Besedilo preberi. 

Petek,  
20. 3. 2020 

Zlata Filipović: Zlatin dnevnik Dejavnosti po branju- pisno v 
zvezek (1-5).  6. nalogo bomo 
razložili pri pouku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOJ POGLED NA LITERARNI SVET (navodila za zadnje domače branje 8. a/1. skupina - govorni 

nastop) 

Knjige so sopotnice življenja. Rad berem, ne berem - v vsakem primeru, knjige so tu. Prinašajo nam 

znane in neznane svetove, v junakih se prepoznavamo, v njih je zapisano že doživeto in vse tisto, kar 

si predstavljamo, da bi se lahko zgodilo …  

Kakšen pa je tvoj odnos do knjig? So tvoje prijateljice ali te ne nagovarjajo in osamljene čepijo na 

knjižnih policah? Ne glede na to, ti želim, da bi pri branju knjige užival. 

Pripravi se na govorni nastop, v katerem boš predstavil svoj odnos/pogled na svet knjig in 

književnost. To boš storil po naslednjih korakih: 

1. Izberi ustrezno knjigo (če imaš pri izbiri težave, ti je v pomoč lahko tudi seznam za BZ, in sicer 

za 8. in 9. razred) – pri tem sledi svojemu književnemu okusu – in jo preberi. 

2. Zapiši kratko obnovo (pazi, da ne boš izpuščal bistva). 

3. Pripravi se za govorni nastop in v besedilo vključi naslednje: 
 
        .     ime in naslov avtorja ter naslov knjige; 

        .     nekaj besed o avtorju (narodnost, še kak naslov njegovega dela, kakšno zanimivost;  

        .     utemeljitev, zakaj si knjigo izbral: 

 predstavi  obnovo (zaplet, kaj do njega pripelje, kako se razplete); 

 predstavi osebe, njihovo vpletenost in vzročno povezanost z dogajanjem, njihovo 

medsebojno povezanost; 

 dogajanje časovno in krajevno opredeli (kako čas in kraj dogajanja vplivata na 

potek zgodbe, kje in kdaj se dogaja …) 

  dogajanje aktualiziraj (če je to mogoče);  

 predstavi motive, temo/-e in sporočilo knjige; 

 tvoje mnenje o knjigi z utemeljitvijo; 

 zakaj in komu bi jo priporočil za branje; 

 dodaj še svoj odnos do branja, književnosti, kakšno mesto imajo knjige v tvojem 

življenju … 

 

Pri nastopu :   

- govoriš prosto in čim bolj naravno, v knjižnem jeziku; upoštevaš slovnična pravila, okoliščine 

sporočanja; pazi na očesni stik, primerno glasnost, razločnost, hitrost govorjenja, 

- prepričljivost dosežeš s premišljeno in dobro pripravo govornega nastopa. 

 

4. Napiši celovito besedilo. Pri tem bodi pozoren na to, da ne bo samo obnova ali kot 

odgovori na vprašanja. Vse našteto pod točko 3 skušaj preplesti in predstaviti kot celovito 

razmišljanje. 

5. Besedilo večkrat preberi, razmišljaj o njem, ga po potrebi popravljaj, dopolnjuj … 

6. Besedilo se nauči na pamet;  predstavil ga boš v skupini v mesecu maju. (Knjigo prinesi s 

seboj, lahko boš iz nje tudi kaj prebral …, če želiš.) 

 

Želim ti lepo potovanje v knjižni svet! Če potrebuješ nasvet, sem ti na voljo preko el. pošte ali 

potem v šoli.                                                                                           L. Leban 



 

9. a/ 1. skupina  (16. 3. do 20. 3. 2020) - slovenščina 

Dan, datum VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek,  
16. 3. 2020 

Potopis Prepis v zvezek:  
Besedilo, v katerem avtor 
pripoveduje o tem, kod je 
potoval in kaj je med 
potovanjem doživel, je potopis. 
Ker pripoveduje o svojih 
doživetjih, prevladujejo glagoli 
v 1. osebi ednine ali množine, 
in sicer navadno v pretekliku. 
Potopis je pretežno subjektivno 
besedilo. 
Potem delaš naloge v  
 DZ 9. Na  strani 33, 34/ 17. 
naloga prebereš besedila in 
obkrožiš številko pred 
odlomkom, ki je iz potopisa. 
Pojasni izbiro. 
 

Torek,  
17. 3. 2020 

Delo z neumetnostnim besedilom – potopis 
(branje in razumevanje besedila) 

V DZ na strani 34 prebereš 
besedilo Pri Mentavajcih … in 
narediš naloge od 2. do 12. na 
str. 38. 

Četrtek,  
19. 3. 2020 

Ponavljanje in utrjevanje z vajami Narediš naloge od 13. na str. 39 
do konca 12. enote na strani 42. 

  
Petek,  
20. 3. 2020 

Ocena prireditev, knjig … (neumetnostno 
besedilo)  Besedilno vrsto smo spoznali že v 6. 
razredu. 
 

V DZ na strani 44  (13. enota) 
preglej vprašanja pod 1. in 2. 
nalogo in nanje ustno 
odgovarjaj. 
Preberi besedilo Sodobni 
kapitalizem in odgovori na 
vprašanja na strani 45. 

 

 

 

 

 


