
ČETRTEK, 2. 4. 2020 

1.  in 2. ura: 
6. a 

 

Dober dan, 6. a! 

Današnji uri bomo izpeljali nekoliko drugače. 

V dokument sem pripela predstavitev z zvočnimi posnetki. Oglejte si jo in sledite 

razlagi. Ničesar vam ni treba pisati sproti. Ko pridete do prosojnice s snovjo, boste na 

to opozorjeni.  

Po razlagi sta še dve prosojnici brez zvoka. Na šesti prosojnici je snov, ki jo prepišite 

v zvezek na stran za za neumetnostna besedila. Na sedmi prosojnici je vaja. Prosim, 

najprej prepišite dano poved in nato še poved, ki jo boste tvorili vi sami. 

Rešitev te naloge mi ni treba pošiljati po elektronski pošti, saj si jo boste lahko 

pregledali sami. Vam bom pa zelo hvaležna, če mi sporočite, ali vam je taka razlaga 

v pomoč ali so vam dovolj samo pisna navodila in razlage v SDZ.  

Že zdaj se vam zahvaljujem za vse povratne informacije! 😉 

Ostanite zdravi!  

Dostop do razlage dobiš tukaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/GLAGOLI-preteklik.ppsx


4. ura: 9. a 
 

 

Dober dan! 

Naloga, ki sem vam jo včeraj naložila, terja veliko časa. Zato izrabite današnjo šolsko 

uro zato, da pripoved o življenju izbrane osebe izpilite na vseh ravneh. 

Ste sledili malim trikom bistrih glav? 

  
Mali triki bistrih glav: 
 
Pri pisanju si lahko pomagaš s SSKJ, z besano amebis, 
čarovnikom za jezik … 
 
Uporabi vse, kar lahko!  
 
 

 

Preverite, če vaše besedilo »teče« ali se »spotika« ob ponavljajočih se besedah in 

besednih zvezah; preverite, če ste uporabljali zgolj vsakdanje, puste besede ali jih 

morda lahko nadomestite sopomenkami.  

Pazite na pravopis. Predelali smo vse odvisnike in vsa priredja – torej tehnično veste, 

kje je treba uporabiti vejico in kje ne. Če ob kateri besedi niste prepričani, kako jo 

zapisati, poglejte v elektronsko različico SSKJ; če ne veste, kako se beseda sklanja 

ali glagol sprega, si pomagajte z besano amebis – spletnim programom za 

lektoriranje. Ne zadovoljite se z malimi, ko zmorete narediti veliiiike korake! 😉 

 

Od danes dalje pričakujem te naloge po elektronski pošti. Nazaj jih boste začeli 

prejemati v ponedeljek. 

 

Dragi 9. a! Pazite nase! Ostanite povezani, a vendar doma! 😉 

 

 

 

 

 

 



5. ura: 7. a 
 

 

Pozdravljeni! 

Kako je minil včerajšnji dan? Vam je uspelo koga pretentati? Komu je uspelo vas 

potegniti za nos? 

 

V torek sem vprašala, če je kdo odkril delo tiskarskega škrata … Hm! Odgovora še 

nisem prejela ali pa se še skriva v kateri od nalog, ki še ni bila pregledana – kdo bi 

vedel! 

 

Skratka, v povedi je manjkala 1 vejica: 

Danes bo treba zavihati rokave, uporabiti vse, kar prikazujejo slike, in napisati 

pesem o sebi v karanteni! 

Zakaj vejica pred in? – Ker gre za vrinjeni stavek, dodatni podatek. 

Kako lahko preverim, če je to res vrinjeni stavek? – Če poved prebereš brez podatka 

med tema dvema vejicama, poved ohrani svoj smisel. 

 

Danes bo treba zavihati rokave, uporabiti vse, kar prikazujejo slike, in napisati 

pesem o sebi v karanteni! 

 

Tako! Zdaj ste še zilijontič »prvič« slišali ta trik, kajne? 😉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prosim, preglejte si rešitve TORKOVIH nalog v SDZ (1/str. 77 in 2/str. 78) 

 

 

1. a) Vrtnica je trnast okrasni grm z raznobarvnimi dišečimi cvetovi.  

b) Mačka je domača žival, ki lovi miši in mijavka.  

c) Rokomet je športna moštvena igra, pri kateri igralci z metanjem spravljajo žogo v gol.  

č) Nogomet je športna moštvena igra, pri kateri igralci z brcanjem spravljajo žogo v gol.  

d) Proza je umetnostno besedilo, ki ga napiše pisatelj.  

e) Pes je domača žival, ki čuva dom in laja.  

f) Glagol je besedna vrsta, po kateri se sprašujemo z vprašalnicami: kaj kdo dela ali kaj se 

s kom dogaja.  

g) Pesem je umetnostno besedilo, ki ga napiše pesnik, deljeno je na kitice. 

 

2. nalogo je treba rešiti po smislu. Zato ni nujno, da je tvoj odgovor dobesedno tak. 

Pomembno je, da ima tak pomen. 

 

a) Redovalnica je uradna knjiga, v katero učitelji vpisujejo ocene učencev oziroma dijakov.  

b) Prislov je beseda, ki odgovarja na vprašanja kje, kam, kod, kdaj, kako.  

c) Rodilnik je sklon, po katerem se sprašujemo z vprašalnicama koga/česa.  

č) Opravičilo je vrsta besedila, s katero izrazimo obžalovanje zaradi neljube situacije ali 

storjene napake. 

 

 

 

Ideje za igro definicij kar dežujejo! Le tako naprej! 

 

Zdaj še rešitve včerajšnjih nalog. 

1. Besedilo je publicistično in napisano za obveščanje. Ni strokovno, ker ga niso 

pisali strokovnjaki, in ne dramsko, ker ni pisano za nastop na gledališkem 

odru. 

 

2. Besedilo je javno, saj je objavljeno na spletni stran, ta pa je dostopna in 

namenjena širokemu številu ljudi/javnosti. 

 

3. Neuradni praznik je leta 1713 razglasil francoski sončni kralj Ludvik XIV. 

Povedek: je razglasil 

Osebek: francoski sončni kralj Ludvik XIV. 

Predmet: neuradni praznik (v T) 

P. d. č.: leta 1713 



4. Glavni števnik: tisoč sedemsto trinajst 

 

5. Glagol: je razglasil – 3. os., ed., pret., pov. 

 

6. Pridevniki: neuradni, francoski, sončni 

 

7. Samostalniki: praznik, leta, kralj, Ludvik 

 

Kako je šlo? Prosim, sporoči mi, kaj ti je težko in pošlji mi prvoaprilsko potegavščino! 

 

Ostani dobro! Ostanimo doma, povezani in bomo zmagali!!! 😉 

 


