
1. TEDEN DELA NA DALJAVO (16.–22. 3. 2020) 

8. C (MUS), učiteljica Maja Lupše 

PONEDELJEK, 16. 3. 2020 (2 uri) 

Preberite besedilo v delovnem zvezku 2 na strani 82 (Cerkniško jezero – naravno čudo na 
našem pragu), nato rešite naloge, ki sledijo (2–11).  

V kolikor naletite na težavo, mi sporočite.  

TOREK, 17. 3. 2020 

Danes bomo utrjevali besedila, ki razlagajo naravne pojave. Torej besedila, ki so podobna temu, 
ki ste ga brali danes.  

Vsak poišče razloge za nastanek nekega naravnega pojava po svoji izbiri (npr. potres, 
poplava, strela, grom, mavrica, polarni sij, gejziri, polarni sij ...). Pomagaj si s spletom, knjigami, 
učbenikom za geografijo, biologijo, kemijo, fiziko ... Nato napiši zaokroženo besedilo z največ 
10 povedmi, v katerem razložiš naravni pojav, ki si si ga izbral/a. Pazi na to, da bo besedilo 
navedlo vzroke, ki vplivajo na nastanek pojava, in posledice takega pojava.  

Svoje besedilo ustrezno naslovi in piši jezikovno pravilno. Nato mi ga pošlji do 15.00 v 
pregled (v zasebno sporočilo na eA ali na moj mail maja.lupse@guest.arnes.si). Besedila bom 
pregledala in vsakemu posredovala povratno informacijo.  

V kolikor pri svojem delu naletiš na težavo, mi sporoči.  

LP 

_______________________________________________ 

DOMAČE BRANJE 

Dogovorjeni smo bili, da bomo v tem tednu obravnavali knjigo Ivana Tavčarja VISOŠKA 
KRONIKA. Glede na izredne razmere se bomo dogovorili tako: 

- kdor je knjigo prebral oz. jo ima doma, pa mu je še ni uspelo prebrati, mi izroček, ki bi ga 
moral izdelati, posreduje na mail (maja.lupse@guest.arnes.si) do srede 25. 3. 

- kdor knjige še ni prebral, niti je nima doma, mi to čimprej (danes, jutri) javi v zasebno 
sporočilo ali na mail (maja.lupse@guest.arnes.si). 

LP Maja Lupše 

PETEK, 20. 3. 2020 

Dragi učenci, 

gremo na novo snov, in sicer se bomo učili o tem, katere besede so domače, torej take, ki so 
nastale v slovenščini, katere pa prevzete, torej tiste, ki smo jih v slovenščino prevzeli iz 
drugih jezikov.  

V DZ 2 na strani 97 preberite besedilo Coprniški bal, nato pa rešite naloge na strani 98 in 99 
(naloge 2–5).  

V kolikor naletite na težavo, mi pišite.  

Ko končate, vam želim lep vikend! ML 


