
SEDMI TEDEN IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO – SLJ-LEBAN – 8. A/ 1. SKUPINA 

8.a/1. skupina  (4. 5. do 8. 5. 2020)             lidija.leban@guest.arnes.si        tel. 040 356 699 

Dragi učenci, ponovno pozdravljeni v šoli na daljavo! Upam, da ste po počitnicah spet polni energije za 

nadaljnje delo. Mesec maj je predzadnji mesec v šoli. Spoznali ste se s samostojnim delom, kar vam bo 

koristilo tudi v naslednjih letih. Osebno si želim, da bi se še pred počitnicami videli v šolskih klopeh, a 

kot kaže, do tega ne bo prišlo in bomo delali naprej na tak način. Še vedno pa velja; če potrebujete 

pomoč, me pokličite ali pišite. 

Gremo dalje s tedenskim razporedom, ki je v razpredelnici. 

SeznanilI se boste z novo vrsto besedila, ki mu rečemo nasvet strokovnjaka. 

DAN, DATUM VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek, 
4. 5. 2020 

Nasvet strokovnjaka (neumetnostno besedilo)- 
branje, razumevanje besedila 

1. V DZ na str. 53/12. enota 
najprej preglej  uvodno 
fotografijo, potem pa »preleti« 
vprašanja na str. 54. 
2.  Preglej 5. nalogo, besedilo 
Pozimi naj bo hrana bolj 
kalorična (iz česa je 
sestavljeno, koliko odstavkov 
ima nasvet …) 
3. Besedilo preberi. 
4. Reši naloge od 6. do 12. (str. 
55-57). 

Torek,  
5. 5. 2020 

Delo z besedilom 
 
 

1. Preglej in popravi naloge od 
včeraj (rešitve so priložene 
spodaj pod tedenskim 
razporedom). 
2. Ustno odgovori na vprašanja 
na str. 58/ od 13. do 16. naloge 
3. Dopolni definicijo z 
naslednjim (17. naloga): 
Nasvet ……., pisno, odgovarja, 
časopisov, televizije. 
Preberi in prepiši v zvezek za 
jezikovno vzgojo. 

Četrtek,  
7. 5. 2020 

Priprava na DB- predstavitev knjige 
 

Sestavljaš in delaš po danih 
navodilih, ki si jih prejel še v 
šoli. 

Petek,  
8. 5. 2020 
 
 
 

Priprava na DB- predstavitev knjige 
 

Sestavljaš in delaš po danih 
navodilih, ki si jih prejel še v 
šoli; dobro se pripravi, da ne 
bo težav pri ocenjevanju. 

 

mailto:lidija.leban@guest.arnes.si


Glej spodaj! 

OPOMBA IN POVABILO: REŠITVE K 12. ENOTI IN NAVODILA ZA DB NAJDEŠ TUDI V SPLETNI UČILNICI 

XOOLTIME, ČE IMAŠ DOSTOP DO E-ASISTENTA. ČE GA IMAŠ, TE PROSIM, DA VSTOPIŠ IN ODDAŠ 

KOMENTAR, KAKO TI JE ŠLA OD ROK 12. ENOTA ALI PA KAJ GLEDE DB, KER BI RADA PREVERILA, KAKO 

DELUJE TA POT. KLIKNI NA PONEDELJEK, 4. 5. 2020, SLOVENŠČINA, SPLETNA UČILNICA. 

 

REŠITVE K 12. ENOTI-  DOBER NASVET JE VREDEN ZLATA 

 6. naloga: Javno. Besedilo je bilo objavljeno v javnem občilu.  

V časopisu.   

Kinološki kotiček.  

Ne.  

 Kinologija je veda o psih, zato se v kinološkem kotičku objavljajo le besedila o negi, vzreji in vzgoji psov.  

7. naloga: 3, 2, 1, 5, 6, 4  

Ker ne ve, kako naj poskrbi za psa v zimskem času. 

Da bi mu svetoval.  Da bi strokovnjak vedel, kako je do zdaj poskrbljeno za psa 

8. naloga:  naslov besedila, strokovnjakov nasvet, podatki  o strokovnjaku  

9. naloga: Strokovnjakov nasvet.  

Ker vsebuje podatke o ustrezni skrbi za psa v zimskem času.  

Strokovnjak za pse.  

Ker ga je zanj prosil Anton H. iz Ljubljane. Da bi Anton H. bolje poskrbel za psa. 

 b  

NE  

Namenjen je bralcem časopisa.  

Da bi ga prebralo čim več ljudi, ki jih zanima tematika.  

Da bi bralci časopisa zvedeli, o čem bo strokovnjak svetoval.  

10. naloga:  Nega in prehrana psov v zimskem času.  Anton H. Napisal je vprašanje o tem.  

V povzetku Antonovega e-dopisa.  

11. naloga:  Iz štirih.  

bivališče, 1.  

gibanje, 2.  



druženje s psom, 3. 

 hrana in voda, 4.  

 Strokovnjak.  Ker ve, kaj je pomembno za dobro počutje psa  v zimskem času.  

 

 

12. naloga: Njegovo utico ogradite na primerni razdalji. Pes se bo bolje počutil brez verige.  

Njegovo utico ogradite na primerni razdalji.  Pes se bo bolje počutil brez verige. 

Za druženje z njim izkoristite vsako minuto.  Pes ne bo sam. 

Dajte mu bolj kalorično hrano z več maščobe in toplo vodo. Psu bo topleje. 

 

Glagoli: položite, ogradite, izkoristite, dajte 

V velelniku. Ker strokovnjak z velelnikom nekaj veleva, svetuje.   

Vikal.  Ker se ne poznata.  

DA - Ljudi, ki jih ne poznamo, vikamo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


