
NAVODILA ZA UČENCE – SLOVENŠČINA,  6. 4. 2020–10.  4. 2020  
 
Dragi učenke in učenci, 
 
upamo, da ste vsi zdravi in da kljub drugačnemu šolskemu delu, ki vam morda 
vzame več časa kot običajno, še najdete čas za igro s svojimi domačimi, za konjičke, 
branje knjig …  
 
Trije tedni so hitro minili. Učiteljice slovenščine po treh tednih pouka na daljavo 
opažamo, da se v veliki meri dobro odzivate na naša navodila. Pripravile smo vam 
četrti del navodil za slovenščino.  
 
Odslej boste natančna navodila zase našli v povezavi na svoj oddelek (navodila, 
razlage, vaje, rešitve nalog, ostale povezave …). Da bo vaše delo čim bolj uspešno, 
upoštevajte le navodila svoje učiteljice. Vsak teden sproti preverite, ali ste opravili vse 
naloge. Gradivo in izdelke shranjujte in jih (če je potrebno, po navodilih) sproti 
pošiljajte svoji učiteljici po elektronski pošti ali v Lo.Polis. 
 
Branje je potrebno in smiselno tudi v teh časih. Ali pa še posebej v takšnih časih. 

Knjige so nam v veselje, zabavo, razvedrilo, tolažijo nas in nas pomirjajo, viharijo 

našo domišljijo, nam bistrijo um, odpirajo nam nove svetove … Branje je orožje proti 

dolgčasu in nekateri imate zdaj morda več časa in miru zanj.  

Če še niste opravili bralne značke, jo imate možnost opraviti tudi sedaj, ko se šolate 
na daljavo. Pobrskajte po domači knjižnici. Mogoče boste tam našli zanimivo knjigo, 
primerno svoji starosti, revijo s pesmimi … Knjižnice so sicer zaprte, a kljub vsemu 
lahko na spletu dostopate do nekaterih brezplačnih e-knjig. Med drugim jih najdete 
na portalu Mladinske knjige e-emka.si (pod zavihkom Brezplačne e-knjige), člani 
MKLJ pa imate prost dostop do e-knjig tudi na portalu Biblos. 
 
Kako opravite bralno značko? Napišete osebno izkaznico knjige (osnovne podatke o 
knjigi: avtor, naslov …) in zapišete kratko vsebino knjige ter svoje mnenje, ki ga 
pojasnite (približno pet povedi). To pošljete po e-pošti svoji učiteljici slovenščine, ki 
vam bo priznala opravljeno delo. Rok za opravljanje bralne značke je do konca 
šolskega leta.  
 
Lepo vas pozdravljamo, pazite nase! 
                                                                                    
                                                                                            Vaše učiteljice slovenščine 
 
Pišite nam na e-naslove:  
 
mojca.honzak@guest.arnes.si (6. a, 7. a, 8. b, 9. c), 
katarina.jamnik@guest.arnes.si (6. b, 7. c, 8. c, 9. a), 
karmen.mlinaric@guest.arnes.si (7. b), 
katjusa.rucigaj@guest.arnes.si (6. c, 8. a, 9. b). 
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