
Učenke in učenci, 

danes pričenjamo pouk slovenščine na daljavo. Naloge, ki so 

pred vami, z vso resnostjo in odgovornostjo opravite v tem 

tednu, najbolje v času, ko bi imeli na urniku slovenščino. Pišite 

v zvezek oz. literarno mapo, naloge rešujte v delovni zvezek. 

Če so potrebščine ostale v šoli, pišite na list, ki ga boste 

kasneje prilepili v zvezek. Vsa gradiva so dostopna na 

povezavi: https://www.irokus.si/izbirka.. Po prihodu v šolo bodo vse 

naloge  pregledane, snov pa razložena in utrjena. Določeni bodo 

tudi novi datumi ocenjevanj. 

Za kakršnokoli pomoč smo vam na voljo od ponedeljka do 

petka od 8.30 do 13.00 na naslednjih e-naslovih:  

klavdija.bracun-volcansek@oskrsko.si,     

bernarda.kunej@oskrsko.si        

irena.simoncic@oskrsko.si,    

sonja.bracun@oskrsko.si 

 

Pazite nase …      

      Aktiv učiteljic slovenščine 

 

Pouk slovenščine na daljavo: 16. 3. – 20. 3. 2020 za slo 5/9 

1. Preberi poljubno knjigo iz domače knjižnice, obnovi besedilo, 

predstavi literarne osebe in zapiši svoje mnenje o knjigi – 

domače branje. 

2. Preberi pesem Žebljarska in odgovori na vprašanja – str.118 

3. Preberi črtico Bobi in odgovori na vprašanja – str. 124 

                Navodila pripravila: Klavdija B. Volčanšek 

 

 



 

 

Pouk slovenščine na daljavo: 16. 3. – 20. 3. 2020 za slo 1/9 in slo 

4/9 – 5 ur pouka 

1. BESEDILA OKROG NAS - DZ/1 - druga učna enota -

 od strani 19 do 29; dve uri.  

 

2. 2. RODOLJUBKI - SIMON JENKO  

Branje besedila, dejavnosti pred in po branju, razmišljanje ob 

besedilu;vsebina, oblika in besedišče; podatki o življenju pesni

ka; berilo, stran 150; 3 ure.  

 

 Navodila pripravila: Irena Hictaler Simončič 

 

 

Pouk slovenščine na daljavo: 16. 3. – 20. 3. 2020 za slo 2/9 in slo 

3/9 

 

1. Delovni zvezek, 2. del, stran 18 – Vem, toda ne povem, reši 

naloge od 1-19. 

2. DZ, 2. del,  stran 20-24 (Priredno zložene povedi). 

3. DZ, 2. del, stran 43 (Sestava dvostavčnih in večstavčnih 

povedi) do strani 51. 

Navodila pripravila: Sonja Bračun Gorišek 

 


