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

– delo doma 

SLOVENSKI JEZIK 

Učiteljici: Mojca Pliberšek, Blanka Skočir    

Spoštovani učenci!  

Ker smo zaradi zdravstvenih okoliščin ostali  doma, Vama učiteljici 

pripravljava delo na domu. Svetujeva, da ga opravite v dnevih, ki sva jih 

zapisali v rumenih okvirčkih.  

Če česa v učni snovi ne razumete, si označite z vprašajem, da se bomo o 

tem lahko pogovorili in pojasnili v šoli.   

Ker je delo nadomestilo za ure pouka, ki bi jih sicer opravili v šoli, 

pričakujeva, da bo opravljeno v skladu s spodaj napisanimi navodili.  

Želiva Vam lep teden.  

                                                                                        Učiteljici 

opomba:  SDZ (Samostojni delovni zvezek) 

Teden: 16. 3. – 20. 3. 2020 

 

16. 3. 2020   

UČNA ENOTA: NAČINOVNI 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 18 in preberete besedilo 

Misija Evrovizija presenečala iz oddaje v oddajo.   

Rešujete vaje v SDZ 2 do strani 20.  



V zvezek za učno snov prepišete NAČINOVNI ODVISNIK (zapis na strani 

20 v rumenem okvirčku).  

V SDZ rešite še stran 20, 21, 22 

17. 3. 2020   

Za delo potrebujete:  

samostojni delovni zvezek ( 2. del),                                                                    

Opis dela:    

V SDZ 2 rešujete rubriko VAJA DELA MOJSTRA (str. 25, 26)  

 

UČNA ENOTA: URADNA IN NEURADNA ZAHVALA 

18. 3. 2020   

Za delo potrebujete:  

samostojni delovni zvezek ( 2. del)                                                                 

Opis dela:    

V SDZ 2 na strani 28 preberete besedilo, napisano pod naslovom 

URADNA in NEURADNA ZAHVALA.  

Rešuje naloge na straneh 29, 30, 31 in 32 ter 33 do rumenih okvirčkov.   

 19. 3. 2020   

Za delo potrebujete:  

samostojni delovni zvezek ( 2. del),                                                                

zvezek za učno snov,                                                                                 

zvezek za vaje.  

  

Opis dela:    

V zvezek za učno snov iz SDZ (str. 33, 34) prepišete besedila v rumenih 

okvirčkih.  

V  SDZ rešujete vaje na straneh 34, 35 in 36 do naloge 12.  

 


