
NAVODILA ZA POUK NA DALJAVO pri SLOVENŠČINI – 9. razred  

7. teden  

(4. 5 –8. 5.) 

Draga devetošolka, dragi devetošolec,  

za vami so prvomajske počitnice. Zagotovo ste si spočili in nabrali obilo nove 

moči. V tem tednu imamo štiri ure slovenščine, v okviru katerih bomo imeli 

tudi pripravo na ocenjevanje, in sicer bomo oceno pridobili z govornim 

nastopom.  

Če imaš kakršno koli vprašanje ali težavo pri obravnavi snovi ali reševanju 

vaj za slovenščino, mi lahko pišeš na el. naslov: 

tadejasola@gmail.com 

Vse dobro in ostani zdrav/a! 

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

Ponedeljek, 4. 5. 2020 

 

1. Spoznali smo tretjega predstavnika literarnega obdobja moderne, to je 

Dragotin Kette, ki ga poznamo kot avtorja pravljice Šivilja in škarjice. 

Poslušali smo njegovo pesem Na trgu v izvedbi glasbene skupine in 

obravnavali pesem Aj, ta lepa krčmarica (na Rokusovi strani). Rešili 

ste še učni list. Danes sledi še zapis v zvezek o tretjem pomembnem 

avtorju moderne.  
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2. V prilogi (na spletni strani naše šole) imaš miselni vzorec, dopolni ga z 

ustreznimi podatki o Ketteju in ga prilepi, prepiši v zvezek. Podatke o 

avtorju najdeš na spoodnji povezavi (powerpoint o Ketteju, ki si ga že 

prebral), v berilu ali na spletu. 

                     https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29413#section-4 

 

Torek, 5. 5. 2020 

 

1. Pred počitnicami si že izvedel, da bomo oceno pri slovenščini pridobili z 

govornim nastopom. Tema govornega nastopa: Moji načrti za prihodnost. 

2. V delovnem zvezku (2. del) preberi in reši naloge, ki so v poglavju Poklicni 

načrti. 

 

Sreda, 6. 5. 2020, in četrtek, 7. 5. 2020 

1. V naslednji dveh šolskih urah bomo pisali pisno predlogo za govorni 

nastop, ki bo v tednu 18.—20. 5. 2020. 

2. V prilogi, ki ste jo dobili že pred počitnicami, ponovno prilagam 

navodila, kaj vse naj zajema govorni nastop. 

3. Razmisli o svoji bližnji prihodnosti in se potrudi pri pisanju, količina 

podatkov mora biti ustrezna (najmanj 2 tipkani strani, velikost pisave 

14), tako da boš zadostil vsem vsebinskim kriterijem in tudi časovnim 

(govorni nastop je dolg najmanj 5 minut). 

4. V petek, 7. 5. 2020, mi urejeno pisno predlogo pošlješ na moj mail: 

tadejasola@gmail.com 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29413#section-4
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5. Ko dobiš mojo povratno informacijo, pisno predlogo popraviš, morebiti 

dopolniš, nato se jo le še naučiš kot zanimivo pripoved.  

6.  Govorne nastope bomo izvedli s pomočjo videokonference Zoom. 

Termine smo uskladili. Dan pred govornim nastopom boste dobili 

povabilo. 

 

V prostem času vzemi v roke knjigo po svoji izbiri, prav tako 

ne pozabi na bralno značko. Ko prebereš knjigo za bralno 

značko, mi na moj e-naslov napiši avtorja in naslov knjige, 

vsebino v 5 povedih ter mnenje o knjigi. 

 

 


