
NAVODILA ZA POUK NA DALJAVO pri SLOVENŠČINI – 9. razred  

9. teden  

(18. 5. –21. 5.) 

Draga devetošolka, dragi devetošolec,  

za vami je priprava na govorni nastop. Povratno informacijo o pisni predlogi 

ste dobili. Upoštevajte popravke in bodite pozorni, da bo vaš govorni nastop 

dolg najmanj 5 minut. V tem tednu pričnemo z ocenjevanjem. Govorne 

nastope bomo izvedli s pomočjo videokonference Zoom. Termine smo 

uskladili. Dan pred govornim nastopom boste dobili povabilo. 

Govorne nastope bomo izvedli 18.—20. 5. 2020 ob 11.00, kot smo že 

dogovorjeni.  

 

V tem tednu pa imamo štiri ure slovenščine. 

 

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

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

katjekar@gmail.com 

tadejasola@gmail.com 

 

Vse dobro in ostani zdrav/a! 

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

 

mailto:katjekar@gmail.com
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Ponedeljek, torek, sreda (18.5.—20. 5. 2020) 

 

1. Govorni nastopi po vnaprej določenem razporedu.  

 

2. Nekateri še niste rešili dveh nalog o MODERNI v programu 

Worksheets. LiveWorksheets poznate. Kliknite na spodnji svetlomodri 

povezavi in rešite UČNA LISTA, kliknite FINISH (končaj) in ju pošljite 

v pregled (Email my answers to my teacher).  

Vpišite svoje ime in priimek, razred, predmet (SLJ) in e-naslov 

učiteljice, ki te poučuje slovenščino: 

                  katjekar@gmail.com 

PAZI, tokrat:  tadejagermadnik@gmail.com  in NE: tadejasola@gmail.com 

LiveWorksheet - MODERNAURL 

Pregled književnosti (LiveWorksheets)URL 

 

 

Četrtek, 21. 5. 2020 

1. Zaključili smo z govornimi nastopi. Prav tako smo zaključili tudi z 

utrjevanjem literarnega obdobja MODERNA.  

2. Danes boste spoznali naslednje literarno obdobje, in sicer OBDOBJE 

MED OBEMA VOJNAMA.  

3. V zvezek prepišite značilnosti tega obdobja (Priloga na spletni strani 

šole, 9. teden). 
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https://ucilnice.arnes.si/mod/url/view.php?id=1197649
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4. Naš prvi avtor iz tega obdobja je SREČKO KOSOVEL. Napišite naslov 

v zvezek. Na spodnji povezavi si oglejte njegov življenjepis in v zvezek 

zapišite le pomembnejše podatke o mladem pesniku (najdete jih tudi v 

berilu). 

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2405/Kosovel1.mp4 

 

 

               

 

Tako, pa si uspešno zaključil teden, obarvan s književnostjo.  

Želim ti lep vikend. 

_____________________________________________________ 

 

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. 
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