
Dobrodošli k uram slovenščine na daljavo! 

Napotki za delo bodo objavljeni za vsak dan posebej, po zaporednih šolskih urah za ta dan. Če nimate 

slovenščine prvo uro, se pomaknite navzdol proti koncu dokumenta. 

Predlagam, da naloge opravljate sproti, saj se boste tako izognili nepotrebnemu kopičenju zadolžitev.  

 

V primeru, da vam bo katera od snovi težka ali nerazumljiva, sem dostopna prek eAsistenta in z 

veseljem bom odgovorila ali vam dodatno pojasnila, karkoli bo potrebno. 

 

Zdaj pa le pogumno! 

 

SLOVENŠČINA – ponedeljek, 16. 3. 2020 

 

1. ura: 6. a 
 

 

1. V četrtek ste za domačo nalogo morali rešiti nalogi 14 in 15 v delovnem zvezku na straneh 22 in 23. 

V primeru, da sta vaji ostali nerešeni, ju rešite zdaj.  

Ko sta rešeni, si preglej rešitve: 

14. naloga: 

sodeluje – 3. os., ed., sed. 

podpirajo – 3. os., mn., sed. 

sprejemajo – 3. os., mn., sed. 

dovoljujejo – 3. os., mn., sed. 

kracajo – 3. os., mn., sed. 

imajo – 3. os., mn., sed. 

vsebuje – 3. os., ed., sed. 

 

15. naloga:  

1. oseba, množine: potrebujemo, narišemo, razdelimo 

3. oseba ednine: je*, ni*, je, zapiše 

 

– Tudi ti glagoli izražajo dogajanje v tem trenutku. 

– Izpisani glagoli sploh niso v sedanjiku. 

– Izpisani glagoli so v sedanjiku, a dejanja, ki jih izražajo, ne 

potekajo v tem trenutku. 

– Izpisani glagoli so v sedanjiku, vendar izražajo dejanja v 

preteklosti. 

 

 

* Se še spomniš glagolov, ki se nam mimogrede izmuznejo? V četrtek si si jih zapisal(a) kot plonkec 

na platnico delovnega zvezka. Čeprav so kratki, so GLAGOLI in ne smemo pozabiti nanje! 

 

Preberi nauk v oranžnem okvirčku DOBRO JE VEDETI.  

2. V 12. nalogi na strani 21 izpolni tabelo.  Nato podčrtaj tisti del glagola, ki ni enak v vseh okvirčkih. 



3. Podčrtane dele besed prepiši v tabelo naloge 12. č na isti strani. Če si nalogo rešil(a) pravilno, je 

tvoja tabela videti tako: 

Oseba Ednina Dvojina Množina 

1.  -m -va -mo 

2.  -š -ta -te 

3.  -ø -ta -jo 

 

Tako končnico imajo skoraj VSI glagoli v sedanjiku. 

Za zaključek reši nalogo 1 na strani 25. 

Če želiš, lahko rešiš še nekaj interaktivnih nalog. Najdeš jih na tej povezavi: 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x6vad3w13jjh 

 

2. ura: 8. a 
 

 

V sredo smo skupaj prebrali besedilo Tržačan. Napisal ga je Ivan Tavčar, ki je ustvarjal v literarnem 

obdobju REALIZEM. Njegov cilj je bil predstaviti zgodbo tako, kot se je zares zgodila, brez olepšav. 

1. V SDZ na strani 163 (zgornji sivkasti razdelek) poišči pisateljeve sodobnike. (Sodobnik je oseba, ki 

živi in dela v istem času kot nekdo drug.) 

2. Preberi 3. nalogo na strani 166, nato vnovič preberi besedilo (str. 164-166). Reši 2., 3. in 4. nalogo v 

SDZ na str. 166-167. 

3. Pomisli na 3 stvari, zaradi katerih si ti na boljšem kot Tržačan! Zapiši jih v SDZ pod 3. nalogo! 

 

3. ura: 7. b 

 

Preberi/ponovno preleti besedilo DOBRO JUTRO (str. 150-152). 

Zaključi naloge na str. 154 do nal. 15. Kar boš rešil, si boš jutri lahko pregledal(a). 

Ugotovi, za katere pesniška slogovna sredstva gre v spodnjih primerih. Poišči jih v besedilu in tam 

pripiši, za katero pesniško slogovno sredstvo gre. 

Primer: Dobro (jutro) – okrasni pridevek 

Le nekje daleč so peli petelini. (str. 151, konec predzadnjega odstavka) 

Tako sta se v moji notranjščini začeli biti med seboj šolska vzgoja in domača vzgoja. (str. 152, sredi 1. 

celega odstavka) 

Lovil sem sapo kakor utopljenec. (str. 152 1. odstavek v 2. stolpcu) 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1x6vad3w13jjh


4.  ura: 9. a 
 

 

Pozdravljeni! 

Do tega trenutka sem prejela domače branje sedmih učencev. Vsem sem tudi odgovorila. 

Spoštujem vašo točnost! Bravo! 

 

Pri pouku je bilo treba rešiti naloge, ki so vezane na besedilo Bobi, in sicer do naloge 15 na str. 202 

(nalogo 10 smo preskočili). 

Prosim, da svojo rešitev naloge 2 (str. 200) jezikovno izpopolniš in mi jo pošlješ po elektronski pošti. 

Ostale naloge si lahko pregledaš sam(a) s spodnjimi rešitvami. 

Ivan Cankar: Bobi  

3. Najverjetneje jo je dobil iz svojega lastnega življenja.  

4. a) Mihče.  

5. b, c, č  

7. Mihče je bil razvajen, slabo vzgojen fant, užival je v poniževanju šibkejših od sebe/ni imel obzira do 

drugih/ ni razmišljal o čustvih drugih ljudi. Peter je bil njegovo nasprotje, bolj je mislil na svoje 

domače kot nase. Bob je pobral zaradi Francke, čeprav je bilo to ponižujoče, doma pa o tem ni 

pripovedoval, ker jim je hotel prihraniti nelagodno počutje ob podoživljanju krivice.  

13. a) Peter, Petrova mati, Petrov oče, Francka, Mihče  

14. Črtica Bobi je socialna, saj v njej s Petrom podoživljamo stisko zaradi revščine, s katero se 

spopada njegova družina.  

15. a) metafora, primera, stopnjevanje  

b) metafora, primera, stopnjevanje, poosebitev  

c) metafora, primera, okrasni pridevnik, retorično vprašanje, ogovor, stopnjevanje,  

č) poosebitev, metafora, stopnjevanje, okrasni pridevnik, retorično vprašanje, ogovor  

d) stopnjevanje, okrasni pridevnik, metafora, ogovor, ponavljanje 

(Naloge, ki jih ne najdeš v rešitvah, izražajo tvoje mnenje. Moraš jih rešiti v pravopisno in jezikovno 

urejenih povedih. Te naloge bom pregledala vsakemu posebej.) 

NE POZABI: 

Dogovorjeni smo, da DO PETKA, 20. 3. 2020, napišeš pismo po navodilu 16. naloge v SDZ ALI 

prispevek za literarni natečaj NAJLEPŠE PISMO. Navodila za slednjega si dobil(a) po elektronski pošti. 

 



6. ura: 7. a 
 

 

Pri zadnji uri SLJ smo se učili o uradnem pismu. Poudarili smo, katere sestavne dele mora imeti tako 

pismo, kam jih zapišemo ter kakšen jezik uporabljamo v takih besedilih.  

Tokrat te čaka posebna naloga: 16. na str. 154. 

Ponujam ti poseben izziv: pismo lahko napišeš ali v zvezek (in ti ga bom pregledala, ko se spet dobimo 

v šoli) ali pa narediš zase prav poseben korak. Če je možno, pismo lahko napišeš na računalniku v 

wordovem dokumentu. Dokument nato shraniš in zaprosiš starše, da mi ga v obliki priponke pošljejo 

prek eAsistenta. Prejeta pisma bom pregledala in pregledana poslala nazaj. 

 

Kako oblikovati in shraniti dokument 

1. Odpri nov wordov dokument. (Klikni na ikono   .) 

2. Oblikuj pismo (Naslov sporočevalca, kraj in datum, naslovnikov naslov … ). 

3. Ko pismo zaključiš, ga shrani. (Na vrhu zaslona je temno modra orodna vrstica. 1. beseda na 

levi strani je Datoteka. Klikni nanjo. Odprl(a) boš stolpec z ukazi. Izberi Shrani kot. Odprla se 

ti bosta dva stolpca. Predlagam, da v drugem stolpcu klikneš na NAMIZJE. Odprl se ti bo nov 

seznam, ki bo spodaj imel belo vrstico s ponujenim naslovom za dokument – to bodo prve 

besede iz tvojega pisma. V to vrstico napiši PISMO VORANČEVEGA OČETA in klikni shrani. 

4. Zaprosi starše, naj mi pošljejo elektronsko pošto in naj zraven pripnejo dokument.  

5. Če želiš to opraviti sam(a), ti lahko prek staršev pošljem navodila. 

 

Za danes bo to vse. Želim vam lep preostanek dneva. 

 

Pazite nase in ostanite zdravi!                     


