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

9. A in 9. B (MUS), učiteljica Maja Lupše 

PONEDELJEK, 16. 3. 2020 

Ljudje v življenju tvorimo različne vrste besedil, odvisno od tega, kaj želimo z njimi 

doseči. V tem tednu se bomo ukvarjali z različnimi besedili. 

Danes boste v delovnem zvezku 2 na strani 90 pri nalogi 3 prebrali besedili A in 

B. Nato rešite naloge, ki sledijo (3, 4, 5, 6). Preberite tudi rumene okvirčke.  

Če naletite na težavo, mi pišite.  

Lp ML 

TOREK, 17. 3. 2020 

Danes boste v delovnem zvezku 2 na strani 92 nadaljevali z branjem različnih besedil. 

Ostali sta še besedili C in Č. Preberite ju, nato pa rešite naloge na straneh od 96 do 99 

(7, 9, 10, 11). Preberite tudi rumene okvirčke.  

Če naletite na težavo, mi pišite.  

Lp ML 

SREDA, 18. 3. 2020 

Danes bomo utrjevali znanje o vrstah besedil, ki ste jih brali v prejšnjih dveh dneh. Najprej 

ponovite, kar je novega, tako da preberete rumene okvirčke na straneh 94 

(praktičnosporazumevalno besedilo), 95 (uradovalno besedilo), 97 (publicistično 

besedilo), 98 (strokovno besedilo).  

Nato rešite naloge na straneh 100–103 (naloge 14, 15, 16). V kolikor potrebujete 

pomoč, me kontaktirajte preko zasebnih sporočil ali e-pošte (maja.lupse@guest.arnes.si). 

Vse dobro, Maja Lupše 

_______________________________________________ 

DOMAČE BRANJE 

Dogovorjeni smo bili, da bomo v tem tednu obravnavali knjigo Igorja Karlovška 

Preživetje. 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 



ČETRTEK, 19. 3. 2020 

Dragi učenci, učenke, 

danes bomo utrjevali, vadili. Začnite reševati poglavje Vaja dela mojstra na 

straneh 105–107, naloge 1–9.  

Če naletite na težavo, me kontaktirajte.  

Lepo bodite! 

ML 

PETEK, 20. 3. 2020 

Dragi učenci, učenke!  

Danes bomo nadaljevali z reševanjem poglavja Vaja dela mojstra na straneh 107–109, 

naloge 10–16.  

Če naletite na težavo, me kontaktirajte.  

Vse dobro vam želim, ko končate pa lep vikend! 

ML 


