
ZAPOSITEV ZA VSE HETEROGENE SKUPINE 8. A IN 8. B RAZREDA 

– delo doma 

SLOVENSKI JEZIK 

Učiteljici: Mojca Pliberšek, Blanka Skočir    

Spoštovani učenci!  

Učiteljici vam pošiljava delo za drugi teden naše odsotnosti od šolskega 

pouka.   

Najprej upava, da ste vsi zdravi in se dobro počutite. Še naprej želiva veliko 

zdravja vam in vsem vašim najbližjim.  

Vsa uvodna navodila ostajajo ista kot pretekli teden.    

BRALNA ZNAČKA  

Opravite jo tako, da napišete 10 povedi obnove knjige in jo pošljete na e-

naslov učiteljice,objavljen na spletni strani šole.   

Lahko pa jo ustno obnovite in svoj posnetek prav tako pošljete na e-naslov 

učiteljice, ki je objavljen na spletni strani šole. 

                                                                                          Učiteljici 

opomba:  SDZ (Samostojni delovni zvezek) 

Teden: 23. 3. – 27. 3. 2020 

 

23. 3. 2020   

UČNA ENOTA: NAMERNI ODVISNIK 

NAVODILA ZA DELO:  

Za delo potrebujete:  

samostojni delovni zvezek ( 2. del),                                                                    

zvezek za učno snov,                                                                                 

zvezek za vaje.  

Opis dela:   

Samostojni delovni zvezek odprete na strani 39 in preberete besedilo 

Kraji, kjer sonce vzide.  



Nad posamezne odstavke v SDZ napišete svoje PODNASLOVE za 

posamezne odstavke, ki bodo povezani z vsebino besedila.  

Rešujete vaje v SDZ 2 do strani 42.  

V zvezek za učno snov prepišete NAMERNI ODVISNIK (zapis na strani 42 

v rumenem okvirčku).  

V SDZ rešite še stran 42, 43.  

 

UČNA ENOTA: POGOJNI ODVISNIK  

24. 3. 2020 

Za delo potrebujete:  

samostojni delovni zvezek ( 2. del),                                                                   

zvezek za učno snov,                                                                                 

zvezek za vaje.  

Opis dela:    

V SDZ 2 na strani 44 preberete besedilo, napisano pod naslovom 

PROGRAM NARAVOVARSTVENEGA TABORA V BANOVCIH.  

Rešujete naloge na strani 45.  

V zvezek za učno snov prepišete POGOJNI ODVISNIK (zapis na strani 46 

v rumenem okvirčku).  

V SDZ rešite še stran 46, 47.  

 

UČNA ENOTA: VAJA DELA MOJSTRA 

25. 3. 2020   

Za delo potrebujete:  

samostojni delovni zvezek ( 2. del),                                                                

zvezek za učno snov,                                                                                 

zvezek za vaje,                                                                                     

 

 



Opis dela:    

Najprej temeljito preberete učno snov ODVISNIKOV v zvezku za učno 

snov.  

V SDZ 2 rešujete naloge pod rubriko VAJA DELA MOJSTRA (str. 48, 49 in 

50 do GLASOVI SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA.   

 

UČNA ENOTA: DELO Z BESEDILOM 

26. 3. 2020 

Za delo potrebujete:   

zvezek za vaje    

video posnetek: https:/www.facebook.com/MuckBlazina/videos 

201250901158344/ 

Opis dela:    

Ogledate si posnetek DESE MUCK in v zvezek za vaje v celih povedih 

napišete odgovore na vprašanja.  

- O čem govori Desa Muck?  

- Čemu se je odločila za posnetek?  

- Posnetek je sestavljen iz dveh delov? Napiši ju.  

- Katere težave pisateljica navaja v 1. delu?    

- Kdaj in kje se pravljica dogaja?  

- Opiši medveda.  

- Kaj pomeni frazem BIL JE NARED?  

- V pravljici sta tudi pripovedki. Kako se imenujeta?  

- Zakaj je Ajdovska deklica morala umreti?  

- Kje je vklesan obraz Ajdovske deklice?  

- Obraz si oglej preko spletnega brskalnika Google crome (vpiši Ajdovska deklica) in ga opiši.   

- Kje je kraj Na špici?  

- Ali je bil po ljudskem izročilu povodni mož dobrohoten? Utemelji z dvema primeroma.  

- Desa Muck uporabi slengovsko besedno zvezo NAJLEPŠI PAR EVER …poveži jo s 

pripovedko, ki jo bere pisateljica.    

- Zakaj pisateljica pravljico prekine s svojimi komentarji? Kakšne učinke doseže? 

- Desi Muck napiši e- sporočilo … odgovori ji na vprašanja, ki jih postavlja na koncu posnetka 

 


