
NAVODILA ZA POUK NA DALJAVO pri SLOVENŠČINI – 9. razred  

 5. teden  

(13. 4.–17. 4.) 

 

Draga devetošolka, dragi devetošolec,  

pa je za vami in nami že 4. teden. V tem tednu boste malce lažje dihali, saj 

boste imeli le tri ure slovenščine. V ponedeljek, 13. 4., je praznik, tako da bo 

slovenščina na urniku v torek, sredo in četrtek.  

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  

Spodaj so navodila za pouk na daljavo pri slovenščini po dnevih.  

Vse dobro in ostani zdrav/a! 

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

Ponedeljek, 13. 4. 2020 

Velikonočni ponedeljek – dela prost dan  

JUHEJ !!! 

 

 

mailto:katjekar@gmail.com
mailto:tadejasola@gmail.com


Torek in sreda, 14. in 15. 4. 2020 

Nadaljujemo z Ivanom Cankarjem. Pred vami je njegova zbirka črtic Moje 

življenje. Prebrali bomo nekaj črtic iz Cankarjeve zbirke.  

V zvezek napiši naslov MOJE ŽIVLJENJE in prepiši tole besedilo: 

____________________________________________________________ 

IVAN CANKAR:  MOJE ŽIVLJENJE (1920) 

Moje življenje je zbirka črtic, v katerih Cankar opisuje svoja otroška leta in z veliko 

ljubeznijo opisuje svojo mater. V svoji mladosti je živel v veliki revščini, zato je včasih s 

svojo sestro kdaj ukradel kaj za pod zob in če je dobil vsaj prgišče kovancev, ga je oblila 

tančica veselja. 

Črtice: Skodelica kave, Na peči, Sveto obhajilo, Desetica, Greh ali Mater je zatajil, Naš 

laz … 

 

V dveh šolskih urah boš prebral črtico Skodelica kave in rešil učni list. 

Prilepi ga v zvezek. Če nimaš tiskalnika, odgovore oštevilči in jih piši SAMO 

v lepih povedih v zvezek. Odgovore (UL ali zvezek) v vsakem primeru pošlji 

na moj mail do četrtka, 16. 4. 2020.  

Črtico najdeš v prilogi, v kateri je tudi učni list za črtico Skodelica kave. 

POMNI: V črtici Skodelica kave Cankar govori o krivicah, ki jih je kdaj koli storil drugim 

ljudem in so ga bolele, zato jih je obžaloval vse življenje. Ena od teh krivic, ki jo je 

neizmerno obžaloval, je tudi krivica, ki jo je storil svoji materi, ko si je zaželel 

skodelico  kave, čeprav je vedel, da še kruha ni bilo dovolj pri hiš. Ko pa mu je mati 

prinesla kavo, jo je zlobno zavrnil. 

 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kava


Četrtek, 16. 4. 2020 in torek, 21. 4. 2020 

Prebral boš naslednjo  Cankarjevo črtico z naslovom Na peči in rešil učni 

list. Če nimaš tiskalnika, odgovore oštevilči in jih piši SAMO v lepih povedih 

v zvezek. V ponedeljek, 20. 4., boste imeli naravoslovni dan, zato nam 

slovenščina odpade. 

Črtico Na peči najdeš na povezavi: 

http://cankar.dlib.si/materiali/Na_URN_NBN_SI_DOC-3AZ55CG2.pdf 

POMNI: Črtica Na peči govori o tem, kako se otroci na peči pogovarjajo o prešcah (star 

izraz za hlebček), ki se podarijo otrokom in beračem na dan pred praznikom vseh svetih 

1. novembra, ob božiču in ob veliki noči. 

 

 

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. 

Želim ti miren vikend. Bodi dobro in ostani zdrav/a. 
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