
1. ura: 6. a 
 

 

Dobro jutro! 

Pred nami je še zadnja ura na daljavo! V sredo se dobimo v 

živoooooooooooooooooo!!! 

Naloge iz četrtkovega preverjanja bomo pregledali in analizirali v šoli. 

Danes te čakajo interaktivne vaje na dani povezavi. 

Reši jih. Če ti bo katera povzročala preglavice, mi sporoči, katera naloga je to. 

Sporoči tudi, če potrebuješ dodatno razlago za katero od nalog. Želim ti noro dober 

dan! 

Spodnjo povezavo prelepi v brskalnik. Odprl se ti bo pogled na naslov 
SLOVENŠČINA V OBLAKU 6. Na vrhu strani so tri ikonice (hišica, seznam, kovček). 
Klikni na seznam, poišči glagol in ko prideš do strani z nalogami, se s puščico na 
vrhu desno pomikaj po straneh. Reši vaje na straneh: 127, 128, 129, 132, 133, 134, 
139, 140. 

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__001/index.html 

 

 

2. ura: 8. a 
 

 

Pozdravljeni!  

Na elektronski pošti imate povezavo do preverjanja. Ko ga zaključite, boste 

seznanjeni s svojim rezultatom. 

Navodilo preberi do konca in ga upoštevaj. V nasprotnem primeru računalnik ne bo 

zaznal, da je tvoja rešitev pravilna. 

Če ti rešitve niso razumljive, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi piši. Odgovarjala bom 

na elektronsko pošto, ki jo prejmem danes do 15h. 

Rešitev mi ni treba pošiljati, saj imam vpogled vanje. 

Če kdo želi dodatne vaje, jih lahko izbere naloge s povezave 
https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo8__004/index.html . Povezavo moraš prelepiti v brskalnik.) 

Želim vam lep dan! 

 

 

 

 

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__001/index.html
https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo8__004/index.html


3. ura: 7. b 

 

Pozdravljeni!  

Prek preverjanja ste videli, kaj vam gre in kje potrebujete še vaje. Danes boste 

nadaljevali z elektronskimi vajami. Če imate kakršnokoliko vprašanje, mi ga 

pošljite po emailu do 15h.  

Povezavo moraš prelepiti v brskalnik. Odprl se ti bo pogled na naslov 

SLOVENŠČINA V OBLAKU 7. Na vrhu strani so tri ikonice (hišica, seznam, kovček). 

Klikni na seznam, poišči Stavčni členi in ko prideš do strani z nalogami, se s puščico 

na vrhu desno pomikaj po straneh. Reši vaje na straneh: 100-105. Nato še preveri 

svoje znanje (reši kviz). 

 

Reši naloge na povezavi  https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__004/index.html  

 

 

6. ura: 7. a 
 

 

Glej napotke za 7. b. 

 

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__004/index.html

