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

8.a/1. skupina  (20. 4. do 24. 4. 2020)             lidija.leban@guest.arnes.si        tel. 040 356 699 

Dragi učenci, lepo pozdravljeni v 6. tednu izobraževanja na daljavo. V preteklem tednu smo utrjevali in 

preverjali, v  tem tednu pa bomo po korakih obravnavali novo snov; ob tem pa sproti ponavljali in 

preverjali. Natančno berite navodila in pošiljajte le zahtevano. Držite se rokov za oddajanje nalog. Vse, 

kar delamo, je nujno potrebno; to snov  boste potrebovali tudi v naslednjem šolskem letu in bo do 

konca šolskega leta tudi ocenjena. Kako in na kakšen način, bo znano v naslednjih tednih. Če boste 

potrebovali pomoč, mi pa le pišite ali pokličite. 

DOMAČE BRANJE: NUJNO PREBERI. Za DB ste že pred časom (pri pouku) dobili pisna navodila. Upam, 

da imate že vsi izbrane knjige. Ko boste knjigo prebrali, sestavljajte besedilo po danih navodilih. 

Izdelek bo ocenjen, razen če učitelji ne bomo dobili drugačnih navodil glede ocenjevanja. Eden izmed 

kriterijev bo tudi, ali bo v besedilu vse zajeto in med seboj smiselno povezano. 

 Kako bo ocenjeno? Ali kot GN ali kot le napisano besedilo boste še obveščeni. Odvisno bo tudi od 

razmer in navodil v prihodnjih tednih. Predvidoma bo to v 2. tednu meseca maja (11. 5.2020). 

Obvestilo glede bralne značke. Uradni zaključek BZ je bil 2. 4. 2020. Vsi tisti, ki jo želite zaključiti in dobiti 

oceno, mi v priponki pošljite naslednje: Koliko knjig ste že povedali, za vsako še ne »povedano« knjigo 

napišite ime in priimek avtorja, na kratko (5 povedi) o čem in o kom knjiga pripoveduje, napišite glavne 

književne osebe (3). Iz ene izmed prebranih knjig izpišite lepo poved in jo pošljite zraven (navedite, iz 

katere knjige je). Obvestila vas bom, kdaj bo ocena vpisana. LAHKO JO OPRAVITE TUDI PREKO TEL. 

KLICA ALI ČE SE POSNAMETE IN POŠLJETE. 

Rok oddaje: 30. 4 2020 

 

DAN, DATUM VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek, 
 20. 4. 2020 

Opis postopka- neumetnostno besedilo (branje, 
analiza) 

1. V DZ na str. 41 si oglej 
fotografijo in preberi naslov 
enote. 
2. Na str. 42 ustno odgovori na 
vprašanja pod 1. in 2 in obkroži 
3. nalogo. 
3. Preberi besedilo (4. naloga). 
4. Reši naloge na str. 42, 43, 44 
in v svoj zvezek prepiši 
definicijo za opis postopka (12. 
naloga na str. 45) 
Dopolniš tako: ---postopka, 
zaporedju. -----sedanjiku ---- 3. 
os. množine, ------ v 1. osebi 
množine. 
 

Torek,  
21. 4. 2020 

Delo z besedilom 
 

1.V DZ na str. 45 preberi 
besedilo (13. naloga). 
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2. Odgovori na vprašanja pod 
nalogo in reši še 14. nalogo (v 
zvezek). 
3. V zvezek prepiši definicijo na 
str. 46/15. naloga. Dopolniš s 
tem:  (recept) ------ v velelniku 
(mišljen je velelni naklon). 
POMOČ: Čokolado razrežite na 
koščke … 
Oboje slikaj in pošlji danes, 
21. 4. 2020. 

Četrtek,  
23. 4. 2020 

Vaja dela mojstra 
 
 

Rešiš naloge v DZ na straneh 
od 48 do 52. 
PREBERI:  
SPODAJ, NA NASLEDNJIH 
STRANEH SEM PRIPRAVILA 
REŠITVE ZA VSE VAJE, in sicer z 
namenom, da si pomagaš, če je 
potrebno, da ob njih utrjuješ in 
ponavljaš snov. Če boš pa le 
prepisoval, se boš pa tudi kaj 
novega naučil, kajne? 

Petek,  
24. 4. 2020 
 
 

 
 
NI NA URNIKU. 

 

 

 

 

 

REŠITVE ---še malo nižje 

 

 

 

 

 

 

 

 



REŠITVE: Vaja dela mojstra DZ 8 str. 48/11. enota 

1. da jih predelajo v kakav. da zmelje kepice v fine drobce. da nastane vroča zmes. da se ohladi. da jo 

lahko zlijejo v modele. da se izločijo zračni mehurčki. da jo lahko vzamejo iz modelov. 

Prislovnodoločilne, namerne.  Nadomeščajo prislovno določilo; po njih se vprašamo čemu + 

povedek glavnega stavka.  

 

2. droben,    kalup,    naprava kot npr. tekoči trak     NE  

3. mehčanje, ohlajen, zavijejo, se ohladi, se strdi, dodajo 

 4. Besedi vroč in mrzel sta protipomenki. Besedi mleko in mlečni sta iz iste besedne družine. Besedi nato 

in potem sta sopomenki. Besedi priprava in mlin sta nadpomenka in podpomenka.  

5. NE - Nadpomenka besede kakavovec je drevo, besede kakav pa snov.  

Besedi iz iste besedne družine. Imata koren kakav-.  

6. izdelajo, predelajo 

7. pražiti nedovršnik spražiti, prepražiti … 

 predelati dovršnik predelovati, delati …  

mešati nedovršnik zmešati, primešati …  

dodati dovršnik dodajati, dati …  

nastati dovršnik nastajati, postajati …  

potovati nedovršnik odpotovati, pripotovati …  

strditi dovršnik strjevati se 

 8. jih  - semena;  mu – kakav;  ta – mlin;  ji  - čokoladni mešanici ; To -  vroča zmes;  tu - v ohlajevalniku; 

jo -  zmes;  Ti  - modeli;  jo—čokolado; 

Osebne in kazalne.  

9.  c     DA     Zmes je v mlinu in istočasno ji dodajo kakavovo maslo.     Medtem ko. 

 10.  Kdor ima rad čokolado, si bo ogledal tovarno čokolade v Lescah. Kdo ali kaj si bo ogledal? 

 Z veseljem mu bodo pokazali, kako izdelujejo čokolado. Koga ali kaj bodo pokazali? 

 Delavci pazijo, da se mešanica zmelje v fine drobce. Koga ali kaj pazijo?  

Obiskovalci delavce pogosto vprašajo, ali je njihovo delo lahko ali težko. Koga ali kaj vprašajo? 

Kdor bo namesto mlečne čokolade užival črno čokolado, bo naredil nekaj dobrega za svoje zdravje.  

 Kdo ali kaj bo naredil?   

Ano je zanimalo, koliko čokolade pojedo pozimi Skandinavci. Kdo ali kaj je zanimal/zanimalo?  



Kar ima okus po čokoladi, hitro konča v mojih ustih. Kdo ali kaj konča?  

a, d, e, f          -----------       predmetni 

11. Preden grem spat, si umijem zobe. Pred spanjem si umijem zobe.  

Medtem ko si čistim zobe, se gledam v ogledalo. Med čiščenjem zob se gledam v ogledalo. 

 Kdor ima rad čokolado, bo z zanimanjem prebral opis izdelave čokolade. Ljubitelj čokolade bo z 

zanimanjem prebral opis izdelave čokolade. 

 Čeprav je zunaj vroče, sem z veseljem popila kozarec vroče čokolade. Kljub vročini sem z veseljem 

popila kozarec vroče čokolade.  

 Ker se je čokoladna zmes tresla, so se iz nje izločil zračni mehurčki. Zaradi tresenja so se iz čokoladne 

zmesi izločili zračni mehurčki.  

NE,  ker so enostavčne povedi. 

12. NE 

 Ker povedi niso v pravem zapovrstju. 

 DA  

Tekač najprej dvigne vodilno nogo in jo iztegne. Drugo nogo, ki je skrčena v kolenu, potegne za seboj, 

s telesom pa se nagne naprej. Ko je druga noga čez oviro, jo atlet takoj povleče navzdol, da nadaljuje 

tek.  

DA        Navedeni so koraki, ki vodijo k točno določenemu cilju in si sledijo v točno določenem zapovrstju.  

Tek čez ovire.  

13. Iz treh, ker ima tri osebne glagolske oblike (glagole).  

Ko je druga noga čez oviro, jo atlet takoj povleče navzdol, da nadaljuje tek. Kdaj jo povleče? 

Prislovnodoločilni, in sicer časovni.  

Čemu jo povleče? 


