
ČETRTI TEDEN IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO- SLJ- LEBAN- 9. A/ 1. SKUPINA 

9. a/ 1. skupina (6. 4. do 10. 4. 2020)                           lidija.leban@guest.arnes.si    tel. 040 356 699 

Dragi učenci! Vstopamo že v 4. teden izobraževanja na daljavo. Upam in želim, da ste dobro in da vam 

uspe delati po danih navodilih. Še enkrat naj vas povabim; če je kar koli nerazumljivega, mi pišite ali 

pokličite. Prosim vas, da redno pošiljate samo zahtevano. Kaj bo treba poslati in do kdaj, bo napisano. 

V mesecu aprilu bomo obravnavali snov, jo ponavljali in utrjevali, potem pa boste obveščeni, kaj in 

kako bo ocenjeno. 

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. Če je kdo bral vseh 9 let, naj mi to zraven 

obvezno pripiše. 

Rok oddaje: 30. 4 2020 

Navodila za delo.   

Dan, datum VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek,  
6. 4. 2020 

TEHNIŠKI DAN – OBDELAVA PODATKOV Vodja: Irena Trop 

Torek,  
7. 4. 2020 

Preberem, razumem, vrednotim, pojasnjujem 
in tvorim /19. enota (ponavljanje) 
Delam z besedilom. 

V DZ na str. 109 si najprej oglej 
fotografije in premisli, kaj 
prikazujejo. Se ti zdi kaj 
aktualnega? 
Nato na naslednji strani (110) 
preberi besedilo Človek 
spreminja svet (če je potrebno, 
večkrat, po odstavkih). Reši 
naloge na str. 111. Slikaj in 
pošlji danes, 7. 4. 2020. 

Sreda,  
8. 4. 2020 

NARAVOSLOVNI DAN –MUZEJ KRAPINSKIH 
NEANDERTALCEV 
Ponavljaš snov za slovenščino in pregledaš, 
ali imaš narejene vse vaje doslej. 

Vodja: Andreja Šušteršič Tomšič 

Četrtek,  
9. 4. 2020 

Analiza besedila-preverjanje in utrjevanje 
 

Ponovno preberi besedilo 
Človek spreminja svet in reši 
naloge str. 112, 113, 114, 115 

Petek,  
10. 4. 2020 

Vaje za ponavljanje predelane snovi DZ str. 116, 117, 118 – preveri v 
Rešitvah. Če kje potrebuješ 
razlago, mi piši. 

 

Vsem, ki praznujete veliko noč, želim lepo praznovanje v krogu domačih. 

 

mailto:lidija.leban@guest.arnes.si


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


