
Pouk slovenščine na daljavo: 30. 3. – 4. 3. 2020 za slo 5/9 

1. Vsak dan reši nekaj nalog 11. poglavja iz 2. delovnega zvezka. 

2. Ponovi priredja, pomagaj si s preglednico. 

 

Navodila pripravila: Klavdija B. Volčanšek 

Pouk slovenščine na daljavo: 30. 3. – 4. 3. 2020 za slo 1/9 in slo 

4/9 - SOČI, S. GREGORČIČ 

Berilo za 7. r., stran 142; besedilo poišči na Rokusovi spletni strani. 

Pesem mogoče zna na pamet tudi tvoja babica ali ded, saj je bil 

pesnik nekdaj zelo popularen.  

Branje pesmi – vrsta, notranja zgradba, povzetek – vsebinski, koliko 

delov ima, kam bi jo razvrstil – med ode, elegije, himne – zakaj … 

Pomagaj si z dejavnostmi pred in po branju. – 2 uri; 

zunanja oblika pesmi – ponovno branje, določi verz, ritem, rimo – 

ena ura; 

slog, besedišče – stvarna pojasnila in literarno-teoretične definicije, 

za vsak preneseni pomen poišči primere v pesmi – ena ura; 

avtor – življenje in delo – ena ura. 

Pesem primerjaj z Župančičevo Vezenino – poišči skupne in različne 

točke obeh. 

Po novem učnem načrtu je bila pesem prestavljena v 9. razred zaradi 

medpredmetne povezave – o prvi svetovni vojni se pri zgodovini učite 

v devetem razredu, torej je smiselno, da tudi to pesem spoznate v 

tem letu. 

 Navodila pripravila: Irena Hictaler Simončič 

 

 



Pouk slovenščine na daljavo: 30. 3. – 4. 3. 2020 za slo 2/9 in slo 

3/9 

PONEDELJEK in TOREK, 1. in 2. URA 

Na spodnji povezavi vadi vsa priredja, ki si jih spoznal.  

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/priredja/index.htm 

 

SREDA, 3. URA 

Reši delovni list in tako boš  ponovil vsa priredja.  

DELOVNI LIST - PRIREDJA 

 

ČETRTEK, 4. URA 

Na spodnji povezavi si izberi in reši en star NPZ. Lahko si ga sprintaš, lahko 

samo rešitve pišeš na list ali v zvezek. Nato si preglej rešitve, ki so poleg.  

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/materinscina3/2011120911353483/ 

 

PETEK, 5. URA 

Prepiši v literarno mapo učni list MODERNA. Lahko si ga tudi samo prilepiš v 

literarno mapo. A če boš ubral to pot, celotno besedilo zelo natančno in počasi 

preberi (vsaj dvakrat), da ga boš razumel.  

UČNI LIST - MODERNA 

 

Navodila pripravila: Sonja Bračun Gorišek 

 

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/priredja/index.htm
https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/materinscina3/2011120911353483/

