8. B in 8. D
PONEDELJEK, 25. MAJ
Dragi osmošolci, osmošolke: danes svoje znanje o slogovno zaznamovanih in
nezaznamovanih besedah preverite tako, da rešite in pošljete kviz Slogovno (ne)zaznamovane
besede.
TOREK, 26. MAJ
Danes je ura slovenščine na Zoomu. Preverili bomo znanje pred jutrišnjim ocenjevanjem.
Prosim, da ste točni.
8. B: ura se začne ob 10.00. Vabljeni ste na povezavo:
https://us04web.zoom.us/j/71958944571?pwd=M0FmYUI2aDR1bnJyZUV4cThKc2xjUT09
geslo: 3dH4Y8
8. D: ura se začne ob 10.45. Vabljeni ste na povezavo:
https://us04web.zoom.us/j/79143819374?pwd=SzNzVFdPVjdWQ3RJa3BET0M4UW1VQT0
9
geslo: 6rFhQ1
SREDA, 27. MAJ: ocenjevanje znanja
Dragi osmošolci, danes rešite in pošljite tale kviz. Povezavo bom odstranila ob 18.00.
Kviz je vreden 30 točk. Sestavljen je iz treh enot: Visoška kronika, domače in prevzete
besede, slogovno zaznamovane in nezaznamovane besede. Glede na znani kriterij pri
slovenščini so meje med ocenami naslednje: 0–14 = nzd (1), 15–19 = zd (2), 20–23 = db (3),
24–26 = pdb (4), 27–30 = odl (5).
ČETRTEK, 28. MAJ
Učenci 8. b, za danes nisem pripravila nobenih nalog. Tisti, ki še niste poslali vseh, naredite
in pošljite za nazaj. Spremljajte tole stran in kanal, kjer vas bom obvestila, kaj bo sledilo jutri,
v petek.
Isto velja tudi za učence 8. d, ki danes sicer nimate ure, imate jo pa v petek.

PETEK, 29. MAJ, velja za 8. B in 8. D

Če morate napisati in poslati katerokoli nalogo za nazaj, to počnite danes. Enkrat dopoldne
poglejte v eA, kamor bom vpisala vaše ocene in kaj mora še kdo narediti. Sicer pa, dragi moji,
naslednji teden se vidimo, najprej v ponedeljek na Zoomu, povezavo še pošljem, potem pa še
v živo ... V živo bomo obravnavali odvisnike. 4 smo že obravnavali in na hitro obnovite
znanje, tako da si ogledate naslednje filmčke. Če se vam ti ne zdijo dovolj zabavni, poglejte v
DZ.
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