
navodila za delo – 9. teden (18. 5. – 22. 5.)                                                                                                  slovenščina 8. r/ 4. skupina 

Kamnik, 16. 5. 2020 

Pozdravljeni! 

Čeprav se nekateri šolarji v tem tednu vračajo v šolske klopi, osmošolci zaenkrat niste med njimi, zato 

v nadaljevanju sledi snov tega tedna. 

Datum Gradivo Dejavnost 

 

ponedeljek, 

18. 5. 2020 

 sDZ (2. del), str. 54–59 

(do Vaja dela mojstra)  

 

V tem delu pomislite najprej na to, kakšne nasvete ste že 

dobili, od koga in za kako uporabne so se sploh izkazali. Pa vi, 

kdaj daste komu nasvet? Koga bi vi poimenovali strokovnjak? 

Prebrali boste besedilo, na podlagi katerega rešite naloge. O 

tem, kje lahko preverite svoje rešitve, pa vam delovni zvezek 

svetuje sam, le na pravo stran je treba pogledati. ;) 

torek, 

19. 5. 2020 

 sDZ (2. del), str. 59–65 

(do Prilastkovega 

odvisnika ) 

Vaja dela mojstra – »izmojstrili« se boste s pomočjo dodatnih 

vaj za utrjevanje. Tokrat jih je malo več, bomo pa zato kasneje 

malo manj zavzeto »migali«. 

četrtek, 

21. 5. 2020 

in  

petek, 

22. 5. 2020 

 PowerPoint 

 učni list 

Na tvoj naslov bo v četrtek dopoldne najprej prispel 

PowerPoint, v katerem bo že nekaj znanih dejstev o besedilih, 

določene vrste besedil pa bomo spoznali še v nadaljevanju, 

zato ga bo vredno obdržati tudi v prihodnje. 

Še isti dan, le malce kasneje, pa pride nov učni list, tokrat 

obsežnejši, s katerim bomo ponovili vse tisto, kar smo se do 

sedaj naučili o vrstah odvisnikov ter o različnih vrstah besedil. 

Časa, da mi učni list pošljete na moj naslov, je do 31. 5. 2020. 

 

Naj vas spomnim, da morate do 21. 5. (tisti, ki tega še niste storili) poslati posnetek svoje predstavitve knjige po 

vaši izbiri, ki ste jo prebrali za domače branje.  

Zelo verjetno vam bom še kak napotek ali navodilo poslala sproti, da bo delo lažje. V primeru, da vas kaj žuli 

(razen čevlja, ker tu pa žal res ne morem pomagati), mi pišite na uciteljica.spelap@gmail.com.  

 

Lep pozdrav in ostanite zdravi! 

Špela Podlipnik 

mailto:uciteljica.spelap@gmail.com

