
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 slo1/8, 

slo4/8 

1. Reši preverjanje znanja, ki si ga dobil pri pouku. 

2. Oglej si film Moj ata, socialistični kulak in napiši kratko 

obnovo. 

3. Preberi zgodovinsko povest ali karkoli iz domače 

knjižnice, napiši obnovo, predstavi literarne osebe in 

svoje mnenje o knjigi. 

                Navodila pripravila: Klavdija B. Volčanšek 

 

 

Pouk slovenščine na daljavo: 16. 3.–20. 3. 2020  za slo6/8 

1. Dokončaj učni list – Utrjevanje odvisnikov – ter ga prilepi 

v zvezek za šolsko delo. 

2. Reši naloge v delovnem zvezku, 1. del, str. 8694 – Kako 

naj to naredim? 

3. Reši naloge v delovnem zvezku, 1. del, str. 106117 – 

Cvrtnik. 

 

         Navodila pripravila: Bernarda Kunej 

 

 

 

 



 

Pouk slovenščine na daljavo: 16. 3.–20. 3. 2020  za slo5/8 

1. delovni zvezek, 2. del, rešite celotna poglavja : 

- 9. NUB – stran 77 

      - 10. NUB – stran 64  

      -  11. NUB  

 

Navodilo pripravila: Sonja Bračun Gorišek 

 

 

Pouk slovenščine na daljavo: 16. 3.–20. 3. 2020  za slo2/8 in 

slo3/8 – 3 ure pouka 

1. ODVISNIKI - VZROČNI, NAMERNI, POGOJNI, DZ/2 -

 STRANI od 15 do 26;   

 

     2. DOPUSTNI ODVISNIK, DZ/2 - od strani 45 do 48;  

 

     3. PRILASTKOV ODVISNIK, DZ/2 - od strani 57 do 63.  

 

   Navodila pripravila: Irena Hictaler Simončič 

 

 

 

 



Pouk izbirnega predmeta: Šolsko novinarstvo 

1. Napiši razmišljanje na temo: Je zdravje naša vrednota? 

Besedilo naj bo dolgo eno stran in pravopisno pravilno. V 

njem razmisli o tem, kaj je zdravje? Kaj lahko naredim, da 

ostanem zdrav? V svoje besedilo lahko vključiš tudi svoj 

pogled na trenutno stanje, razmere … 

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

do četrtka, 19. marca.    

 

     

 

 

 

 

 

 


