
 

Pouk slovenščine na daljavo: 30. 3. –  3. 4. 2020  za slo1/8, 

slo4/8 

1. V literarno mapo ali v zvezek izdelaj miselni vzorec o 

življenju delu A. T. Linharta.                     

2. Vsak dan reši nekaj nalog 5. poglavja. Posnetek si oglej 

na straneh iRokusa. 

Navodila pripravila: Klavdija B. Volčanšek 

 

Pouk slovenščine na daljavo: 30. 3.–3. 4. 2020  za slo6/8 

1. Preberi besedilo v berilu na str. 136139, Janko Kersnik: 

Mačkova očeta. Razmisli o vsebini. Nato zapiši naslov in 

datum v literarno mapo ter odgovori na vprašanja: Dejavnosti 

po branju. 

2. Zopet preberi besedilo, bodi pozoren na besedišče, 

pomagaj si s stvarnimi pojasnili na str. 137. 

3. Ponovno branje besedila. Tokrat si preberi 

literarnoteoretične definicije na str. 139 in jih zapiši v 

literarno mapo. 

4. Preberi o življenju in delu Janka Kersnika na str. 136. V 

literarno mapo zapiši bistvene podatke. 

Želim ti uspešno delo in vse dobro! 

 

Navodila pripravila: Bernarda Kunej 



Pouk izbirnega predmeta: Šolsko novinarstvo (30. 3.–3. 4. 

2020)   

1. Naredi INTERVJU z enim od družinskih članov na temo: 

Kako ohraniti zdravje v času koronavirusa? Intervju zapiši v 

zvezek. 

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

četrtka, 2. 4. aprila, če imaš to možnost. 

Želim ti uspešno delo in vse dobro! 

     Navodila pripravila: Bernarda Kunej     

     

Pouk slovenščine na daljavo: 30. 3. – 3. 4. 2020  za slo5/8 

PONEDELJEK, 1. URA 

V šoli smo prebrali celo komedijo Županova Micka. Danes pa boš še malo bolj 

podrobno spoznal avtorja – Antona Tomaža Linharta.  

Na spodnji povezavi si poglej posnetek o Linhartu. Najpomembnejše podatke si 

v obliki miselnega vzorca zapiši v literarno mapo.  

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2347/index4.html 

Lahko si pomagaš tudi z berilom na strani 180.  

Nato reši še naloge na naslednji povezavi in če želiš, lahko za popestritev rešiš 

še križanko.  

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2347/index8.html 
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SREDA, 2. URA 

Preberi še eno smešno besedilo. V BERILU na strani 56 - Moj ata, socialistični 

kulak. 

Vprašaj starše, če mogoče poznajo vsebino. Mogoče so si celo ogledali film, ki je 

posnet po tem besedilu.  

Na youtube si lahko z njimi  ogledaš kratke prizore iz filma. Nasmejali se boste! 

Ravno prav za današnji dan – 1. april.  

 

ČETRTEK, 3. URA 

Odvisniki, odvisniki … še kar jih moraš vaditi, če želiš, da jih boš znal.  

Na spodnji povezavi  

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/skladnja_6_9r.html 

klikni zavihek ODVISNIKI in reši vse štiri vaje (VPRAŠALNICE, VEZNIKI, VRSTE, 

VRSTE). 

2. ura … Odvisniki, odvisniki … še kar jih moraš vaditi, če želiš, da jih boš znal 

Na spodnji povezavi  

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/skladnja_6_9r.html 

klikni zavihek ODVISNIKI in reši vse štiri vaje (VPRAŠALNICE, VEZNIKI, VRSTE, 

VRSTE) 

Navodilo pripravila: Sonja Bračun Gorišek 

 

Pouk slovenščine na daljavo: 30. 3. – 3. 4. 2020  za slo2/8 in 

slo3/8 – 4 ure pouka 

DZ1/2. učna enota, O vas bi radi izvedeli … od strani 26 do 40 

– 2 uri; tvori intervju z enim od Mačkov in intervju z J. 

Kersnikom – oba zapiši na lista in ju priloži v literarno mapo – 

ena ura.   

Navodila pripravila: Irena Hictaler Simončič 
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Pouk izbirnega predmeta: Šolsko novinarstvo/ 30. 3. – 3. 4. 

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     
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