6. razred
6. a (mojca.honzak@guest.arnes.si)
Navodila, ki ste jih dobili prvi teden
● Branje besedil in odgovori na vprašanja v berilu – v zvezek:
– L. Suhodolčan: Stopinje v zraku,
– J. Swift: Guliver med pritlikavci.
● Reševanje NPZ (na spletni strani RIC).
● Na portalu učimse.com rešite vsaj 2 učna lista.
Narejene naloge pokažite svoji učiteljici slovenščine ob vrnitvi v šolo.
Nova navodila
● Dokončajte delo iz navodil, ki ste jih dobili prvi teden:
– Do konca preberite omenjeni besedili iz berila in pisno odgovorite na vprašanja iz
berila.
– Vsak teden rešite en NPZ s spletne strani RIC (rešitve najdete pod zavihkom
»Navodila za vrednotenje«). Rešenega po potrebi lahko pošljete v pregled svoji
učiteljici slovenščine na zgoraj omenjeni elektronski naslov.
6. b (katarina.jamnik@guest.arnes.si)
Navodila, ki ste jih dobili prvi teden
● Branje besedil in odgovori na vprašanja v berilu – v zvezek:
– L. Suhodolčan: Stopinje v zraku,
– J. Swift: Guliver med pritlikavci.
● Reševanje NPZ (na spletni strani RIC).
● Na portalu učimse.com rešite vsaj 2 učna lista.
Narejene naloge pokažite svoji učiteljici slovenščine ob vrnitvi v šolo.
Nova navodila
● Dokončajte delo iz navodil, ki ste jih dobili prvi teden.
● Rešite priloženi učni list, ki je kratka ponovitev snovi 1. dela DZ.
●Ponovno preberite zgodbo M. Twain: Slavni pleskar Tom. Na list oblikujte strip po
zgodbi, ki pa ima spremenjen (vaš) konec.
Prosim, da skrbno shranite svoja gradiva v mape, ki jih bomo natančno pregledali,
ko se ponovno vidimo. Če imate kakršna koli vprašanja, če potrebujete pomoč ali pa
želite, da se le slišimo, sem vam dosegljiva na e-poštnem naslovu
katarina.jamnik@guest.arnes.si. Vesela bom vašega odziva. Pazite nase in ostanite
zdravi.

6. c (katjusa.rucigaj@guest.arnes.si)
Navodila, ki ste jih dobili prvi teden
● Branje besedil in odgovori na vprašanja v berilu – v zvezek:
– L. Suhodolčan: Stopinje v zraku,
– J. Swift: Guliver med pritlikavci.
● Reševanje NPZ (na spletni strani RIC).
● Na portalu učimse.com rešite vsaj 2 učna lista.
Narejene naloge pokažite svoji učiteljici slovenščine ob vrnitvi v šolo.
Nova navodila
● Dokončajte delo iz navodil, ki ste jih dobili prvi teden:
– Do konca preberite omenjeni besedili iz berila in pisno odgovorite na vprašanja iz
berila.
– V zvezek ilustrirajte odlomek iz zgodbe Guliver med pritlikavci.
● Vsak teden rešite en NPZ s spletne strani RIC (rešitve najdete pod zavihkom
»Navodila za vrednotenje«). Rešenega po potrebi lahko pošljete v pregled svoji
učiteljici slovenščine na zgoraj omenjeni elektronski naslov.
Prosim, da vse učne liste in ostalo gradivo, ki ga ne moremo pregledati skupaj,
shranite, saj jih bomo pregledali, ko se vrnemo v šolo. Če nimate možnosti tiskanja
učnih listov, odgovore lahko zapišete tudi v zvezek.

7. razred
7. a (mojca.honzak@guest.arnes.si)
Navodila, ki ste jih dobili prvi teden
● Branje besedil in odgovori na vprašanja v berilu – v zvezek:
– J. Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori,
– S. Silverstein: Razmetana soba (in ustvarjalno pisanje Pospravljena soba).
● Na portalu učimse.com rešite vsaj 2 učna lista.
● Napišite opis poljubne države (ne Slovenije).
Narejene naloge pokažite svoji učiteljici slovenščine ob vrnitvi v šolo.
Nova navodila
● Dokončajte delo iz navodil, ki ste jih dobili prvi teden:
– Do konca preberite omenjeni besedili iz berila, pisno odgovorite na vprašanja iz
berila in napišite pesem Pospravljena soba.
– Na portalu učimse.com rešite vsaj 2 učna lista.
– Pripravite govorni nastop/predstavitev države – opis države. Besedilo lahko
pošljete v pregled svoji učiteljici slovenščine na zgoraj omenjeni elektronski naslov.
7. b (karmen.mlinaric@guest.arnes.si)
Navodila, ki ste jih dobili prvi teden
● Branje besedil in odgovori na vprašanja v berilu – v zvezek:
– J. Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori,
– S. Silverstein: Razmetana soba (in ustvarjalno pisanje Pospravljena soba).
● Na portalu učimse.com rešite vsaj 2 učna lista.
● Napišite opis poljubne države (ne Slovenije).
Narejene naloge pokažite svoji učiteljici slovenščine ob vrnitvi v šolo.
Nova navodila
● Dokončajte delo iz navodil, ki ste jih dobili prvi teden:
– Do konca preberite omenjeni besedili iz berila, pisno odgovorite na vprašanja iz
berila in napišite pesem Pospravljena soba.
– Na portalu učimse.com rešite vsaj 2 učna lista.
– Napišite opis poljubne države. Besedilo lahko pošljete v pregled svoji učiteljici
slovenščine na zgoraj omenjeni elektronski naslov.
– V 2. delu delovnega zvezka vsak dan rešite eno od učnih snovi: Predlog (str. 19–
24), Seznam (str. 25–27), Vabilo (str. 28–32), Z vajo do znanja (str. 33–36).

7. c (katarina.jamnik@guest.arnes.si)
Navodila, ki ste jih dobili prvi teden
● Branje besedil in odgovori na vprašanja v berilu – v zvezek:
– J. Jurčič: Kozlovska sodba v Višnji Gori,
– S. Silverstein: Razmetana soba (in ustvarjalno pisanje Pospravljena soba).
● Na portalu učimse.com rešite vsaj 2 učna lista.
● Napišite opis poljubne države (ne Slovenije).
Narejene naloge pokažite svoji učiteljici slovenščine ob vrnitvi v šolo.
Nova navodila
● Dokončajte delo iz navodil, ki ste jih dobili prvi teden.
● Poslušajte posnetek pripovedke F. Levstik: Martin Krpan in rešite priloženi učni
list.
https://www.youtube.com/watch?v=vKwTNzYXDUU
● Ponovite vrste zaimkov in narišite miselni vzorec v zvezek.
Prosim, da skrbno shranite svoja gradiva v mape, ki jih bomo natančno pregledali,
ko se ponovno vidimo. Če imate kakršna koli vprašanja, če potrebujete pomoč ali pa
želite, da se le slišimo, sem vam dosegljiva na e-poštnem naslovu
katarina.jamnik@guest.arnes.si. Vesela bom vašega odziva. Pazite nase in ostanite
zdravi.

8. razred
8. a (katjusa.rucigaj@guest.arnes.si)
Navodila, ki ste jih dobili prvi teden
● Branje besedil in odgovori na vprašanja v berilu – v zvezek:
– L. N. Tolstoj: Starejši brat,
– J. Kersnik: Mačkova očeta.
● Na portalu učimse.com rešite vsaj 2 učna lista v zvezi z odvisniki, ki smo jih že
obravnavali.
Narejene naloge pokažite svoji učiteljici slovenščine ob vrnitvi v šolo.
Nova navodila
● Dokončajte delo iz navodil, ki ste jih dobili prvi teden:
– Do konca preberite omenjeni besedili iz berila in pisno odgovorite na vprašanja iz
berila/z učnega lista. Nekateri ste zadnji dan pouka dobili učni list in lahko
odgovarjate kar na učni list. Kdor je bil 13. 3. odsoten, učni list najde v prilogi na
spletni strani.
– Predhodno smo bili dogovorjeni, da vsak učenec v marcu napiše intervju z izbrano
osebo. Nekateri ste ga že napisali. Kdor izbrane osebe še ni intervjuval, naj jo zaradi
nastalih razmer intervjuva kar po elektronski pošti ali na kateri drug varen način.
Kdor ima možnost, naj mi intervju ta teden pošlje v pregled na zgoraj omenjeni
elektronski naslov.
● V berilu preberite pesem Simona Jenka Po slovesu in rešite učni list, ki ga dobite
v prilogi. Odgovore zapišite v zvezek.
Prosim, da vse učne liste in ostalo gradivo, ki ga ne moremo pregledati skupaj,
shranite, saj jih bomo pregledali, ko se vrnemo v šolo. Če nimate možnosti tiskanja
učnih listov, odgovore lahko zapišete tudi v zvezek.

8. b (mojca.honzak@guest.arnes.si)
Navodila, ki ste jih dobili prvi teden
● Branje besedil in odgovori na vprašanja v berilu – v zvezek:
– L. N. Tolstoj: Starejši brat,
– J. Kersnik: Mačkova očeta.
● Na portalu učimse.com rešite vsaj 2 učna lista.
Narejene naloge pokažite svoji učiteljici slovenščine ob vrnitvi v šolo.
Nova navodila
● Dokončajte delo iz navodil, ki ste jih dobili prvi teden:
– Do konca preberite omenjeni besedili iz berila in pisno odgovorite na vprašanja iz
berila/z učnega lista. Kdor še nima učnega lista, ga lahko dobi v prilogi na spletni
strani.
– Dobili ste učni list Ivan Tavčar: Tržačan. Preberite besedilo in rešite učni list.
– Preberite besedilo Janka Kersnika Mačkova očeta in odgovorite na vprašanja.
● V prilogi imate učni list za odvisnike in za besedilo L. N. Tolstoj: Starejši brat. Ko
boste učna lista rešili, je najbolje, da ju učiteljici pošljete v pregled na zgoraj
omenjeni elektronski naslov.
8. c (katarina.jamnik@guest.arnes.si)
Navodila, ki ste jih dobili prvi teden
● Branje besedil in odgovori na vprašanja v berilu – v zvezek:
– L. N. Tolstoj: Starejši brat,
– I. Tavčar: Tržačan.
● Na portalu učimse.com rešite vsaj 2 učna lista v zvezi z odvisniki, ki smo jih že
obravnavali.
Narejene naloge pokažite svoji učiteljici slovenščine ob vrnitvi v šolo.
Nova navodila
● Dokončajte delo iz navodil, ki ste jih dobili prvi teden:
● Poslušajte posnetek raziskovalnega pogovora in v 2. delu DZ rešite naloge str.
4/1—8. Preberite si razlago raziskovalnega pogovora.
https://www.youtube.com/watch?v=AewvkEzfMwc&list=UUbjYFbsQZAGDlsHvvIu2r
1Q&index=4&feature=plcp
● V berilu na str. 132 preberite pesem S. Jenka Po slovesu in rešite priloženi učni
list (odgovore zapišite v zvezek).
Prosim, da skrbno shranite svoja gradiva v mape, ki jih bomo natančno pregledali,
ko se ponovno vidimo. Če imate kakršna koli vprašanja, če potrebujete pomoč ali pa
želite, da se le slišimo, sem vam dosegljiva na e-poštnem naslovu
katarina.jamnik@guest.arnes.si. Vesela bom vašega odziva. Pazite nase in ostanite
zdravi.

9. razred
9. a (katarina.jamnik@guest.arnes.si)
Navodila, ki ste jih dobili prvi teden
● Branje besedil in odgovori na vprašanja v berilu – v zvezek:
– F. Bevk: Kaplan Martin Čedermac,
– R. Queneau: Vaje v slogu.
● Reševanje NPZ (na spletni strani RIC).
● Na portalu učimse.com rešite vsaj 2 učna lista.
Narejene naloge pokažite svoji učiteljici slovenščine ob vrnitvi v šolo.
● Delovni zvezek: Raj, ki ima sonce (str. 140–147) + preglednice (str. 148–156).
Nova navodila
● Dokončajte delo iz navodil, ki ste jih dobili prvi teden.
●Skladnjo smo skupaj že ponovili. Rešite vaje v 2. delu DZ na str. 105—112.
● Rešite priloženi UL – slovenska književnost do konca moderne.
Prosim, da skrbno shranite svoja gradiva v mape, ki jih bomo natančno pregledali,
ko se ponovno vidimo. Če imate kakršna koli vprašanja, če potrebujete pomoč ali pa
želite, da se le slišimo, sem vam dosegljiva na e-poštnem naslovu
katarina.jamnik@guest.arnes.si. Vesela bom vašega odziva. Pazite nase in ostanite
zdravi.
9. b (katjusa.rucigaj@guest.arnes.si)
Navodila, ki ste jih dobili prvi teden
● Branje besedil in odgovori na vprašanja v berilu – v zvezek:
– C. Kosmač: Gosenica,
– F. Bevk: Kaplan Martin Čedermac.
● Reševanje NPZ (na spletni strani RIC).
● Na portalu učimse.com rešite vsaj 2 učna lista.
Narejene naloge pokažite svoji učiteljici slovenščine ob vrnitvi v šolo.
● Delovni zvezek: Raj, ki ima sonce (str. 140–147) + preglednice (str. 148–156).
Nova navodila
● Dokončajte delo iz navodil, ki ste jih dobili prvi teden:
– Do konca preberite omenjeni besedili iz berila in pisno odgovorite na vprašanja iz
berila (v zvezek). Tisti, ki ste 13. 3. bili v šoli in ste dobili učni list za obe besedili,
rešite samo učna lista.
– Vsak teden rešite en NPZ s spletne strani RIC (rešitve najdete pod zavihkom
»Navodila za vrednotenje«). Rešenega po potrebi lahko pošljete v pregled svoji
učiteljici slovenščine na zgoraj omenjeni elektronski naslov.
● Ponovite jezikovno snov, ki je strnjena v preglednicah v delovnem zvezku (str.
148–156).

● Rešite učni list z učno vsebino o glagolu (glagol smo že natančno ponovili). Učni
list dobite v prilogi. Če je v zvezi z nalogami kakršno koli vprašanje, se mi oglasite
na zgoraj omenjeni elektronski naslov.
Prosim, da vse učne liste in ostalo gradivo, ki ga ne moremo pregledati skupaj,
shranite, saj jih bomo pregledali, ko se vrnemo v šolo. Če nimate možnosti tiskanja
učnih listov, odgovore lahko zapišete tudi v zvezek.

9. c (mojca.honzak@guest.arnes.si)
Navodila, ki ste jih dobili prvi teden
● Branje besedil in odgovori na vprašanja v berilu – v zvezek:
– F. Bevk: Kaplan Martin Čedermac,
– R. Queneau: Vaje v slogu.
● Reševanje NPZ (na spletni strani RIC).
● Na portalu učimse.com rešite vsaj 2 učna lista.
Narejene naloge pokažite svoji učiteljici slovenščine ob vrnitvi v šolo.
● Delovni zvezek: Raj, ki ima sonce (str. 140–147) + preglednice (str. 148–156).
Nova navodila
● Dokončajte delo iz navodil, ki ste jih dobili prvi teden:
– Do konca preberite omenjeni besedili iz berila in pisno odgovorite na vprašanja iz
berila (v zvezek). V zvezi z besedilom Vaje v slogu naredite izdelek (kot smo se že
dogovorili v šoli), lahko ga tudi pošljete učiteljici po elektronski pošti.
– Vsak teden rešite en NPZ s spletne strani RIC (rešitve najdete pod zavihkom
»Navodila za vrednotenje«). Rešenega po potrebi lahko pošljete v pregled na zgoraj
omenjeni elektronski naslov.
● Ponovite jezikovno snov, ki je strnjena v preglednicah v delovnem zvezku (str.
148–156).
● V delovnem zvezku začnite z delom v podpoglavju Začetki slovenskega
(knjižnega) jezika in njegova zgodovina (str. 122–136). Dela je za tri šolske ure.
Delo boste kasneje preverili z učnim listom.

