
 

Pouk slovenščine na daljavo: 23. 3. – 27. 3. 2020  za slo1/8, 

slo4/8 

1. Preberi Županovo Micko in opiši glavne literarne osebe. 

2. Opiši zunanjo zgradbo dramskega  besedila.  

3. Dokončaj domače branje. 

                     Navodila pripravila: Klavdija B. Volčanšek 

 

 

Pouk slovenščine na daljavo: 23. 3.–27. 3. 2020  za slo6/8 

1. Dokončaj naloge v delovnem zvezku, 1. del, str. 106117 – 

Cvrtnik. 

2. Reši naloge v delovnem zvezku, 2. del, 9. poglavje: Rada bi 

se Vam zahvalila, str. 4956. 

3. Oblikuj neuradno zahvalo (naslovnik /prejemnik besedila je 

lahko nekdo, ki ga dobro poznaš, npr.: sošolec, prijatelj, 

družina … Vsebino zahvale izberi sam). Besedilo napiši v 

zvezek za šolsko delo. Pazi na pravopis. 

Želim ti uspešno delo in vse dobro! 

 

         Navodila pripravila: Bernarda Kunej 

 

 

 



Pouk slovenščine na daljavo: 23. 3. – 27. 3. 2020  za slo5/8 

1. Berilo, stran 152, preberi pesem Po slovesu (Simon Jenko). 

Odgovori na Dejavnosti po branju in prepiši Literarnovedna 

pojasnila.  

2. Reši priložen delovni list – vaja odvisnikov.  

https://interaktivne-
vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/odvisniki_doloci_vrsto/doloci_vrsto_odvisnika.htm 

 

 

Navodilo pripravila: Sonja Bračun Gorišek 

 

 

Pouk slovenščine na daljavo: 23. 3.–27. 3. 2020  za slo2/8 in 

slo3/8 – 4 ure pouka 

Berilo – MAČKOVA OČETA, J. KERSNIK, stran 136 do 139; 

besedilo preberi in o njem razmisli, pomagaj si z Dejavnostmi 

po branju – ena ura; 

ponovno branje – premisli o obliki besedila, pomagaj si z 

literarno-teoretično definicijo in premisli o notranji zgradbi 

pripovedi – ena ura; 

ponovno branje – ob stvarnih pojasnilih razloži besedišče in 

ugotovi prenesene pomene in rabo; ena ura; 

preberi o življenju in delu J. Kersnika, zapiši podatke in napiši 

kratko obnovo – ena ura.    

Navodila pripravila: Irena Hictaler Simončič 



 

 

Pouk izbirnega predmeta: Šolsko novinarstvo (23. 3.–27. 3. 

2020)   

1. Napiši kratko POROČILO o svojem delu na daljavo, torej 

kako sedaj poteka tvoj delovnik doma … Pazi na pravopis. 

Besedilo mi pošlji na e-naslov: bernarda.kunej@oskrsko.si do 

četrtka, 26. marca, oz. ga napiši v zvezek. 

Želim ti uspešno delo in vse dobro! 

     Navodila pripravila: Bernarda Kunej     

     

 

 

 

 

 

 


