
navodila za delo – 7. teden                                                                                                                           uciteljica.spelap@gmail.com 

 

Kamnik, 2. 5. 2020 

 

Pozdravljeni! 

Najbrž ste že slišali, da nameravajo šolske oblasti z 18. 5. 2020 ponovno odpreti šole, vprašanje je le, ali 

bomo med tistimi, ki se bodo lahko vrnili, tudi mi. Ta teden bomo še zagotovo nadaljevali s poukom na 

daljavo, kako bo šlo dalje, bomo pa tako ali tako šele videli.  

Z 11. 5. 2020 se začne »ocenjevalno obdobje«, kar pomeni, da boste po tem datumu začeli pridobivati 

ustne ocene. Ta datum velja tudi za naše govorne nastope, res pa je, da se bomo o natančnem poteku 

morale učiteljice slovenščine med seboj dogovoriti, zato več informacij sledi po našem ponedeljkovem 

aktivu slovenistk. 

Zdaj pa poglejmo, kaj nas čaka v tem tednu: 

Datum Gradivo Dejavnost 
 

ponedeljek, 
4. 5. 2020 

 sDZ (2. del), str. 27–32  

(do 6. naloge)  

  ppt o prislovnodoločilnih 

odvisnikih (nepopoln) 

Pozorno preberi navodila, jim sledi in reši naloge ter 

dopolni pravila na str. 32. Oglej si .ppt, ki pride na tvoj 

e-naslov, in dopolni manjkajoče podatke v njem. 

 

torek, 
5.5. 2020 

 sDZ (2. del), str. 32–37  

(do 13. naloge) 

 zvezek za slovenščino 

V zvezek napiši podnaslov Prislovnodoločilni odvisniki in 

jih najprej po alinejah naštej, nato pa označi stran in 

številko naloge, ki jo rešuješ. Primer:  str. 33/7   

 

četrtek, 
7. 5. 2020 

 sDZ (2. del), str. 37–40 

 ppt o prislovnodoločilnih 

odvisnikih (v celoti) 

Reši še preostanek nalog v 10. enoti, oglej si še končno 

verzijo .ppt, ki jo dobiš ta dan na tvoj e-naslov. 

 

petek, 
8. 5. 2020 

 učni list 

 besedilo za govorni nastop 

Ta dan je namenjen izključno pripravi na GN (lahko  mi 

pošlješ popravljeno in dopolnjeno besedilo v pregled in 

komentar, če to želiš). Po e-pošti pride tudi nov učni 

list, ki ga lahko oddaš do 17. 5. 2020. 

 

 

Za vsa morebitna vprašanja sem na voljo na uciteljica.spelap@gmail.com. 

Lep pozdrav in ostanite zdravi! 

Špela Podlipnik 
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