
SKUPINI 8. B in 8. D 

PONEDELJEK, 6. APRIL, 8. B in 8. D 

Dan za preverjanje rešitev v DZ: Rešitve za raziskovalni pogovor in dva intervjuja. 

TOREK, 7. APRIL, 8. B in 8. D 

Dan za osvežitev Visoške kronike. Najprej preverite vaše odgovore: Visoška kronika, 

priprava na DB, rešitve. Nato združite poznavanje značilnosti intervjuja in znanje o Ivanu 

Tavčarju. V zvezek ali v Wordovem dokumentu napišite namišljen intervju z Ivanom 

Tavčarjem, ki naj vsebuje naslov (ne sme se glasiti Intervju z Ivanom Tavčarjem), uvod, 5–7 

vprašanj in odgovorov. Vsaj dve vprašanji naj se navezujeta na Visoško kroniko. Vprašanja 

naj se ne začnejo z ali … Pomagate si lahko z berilom, str. 199, z zapisom o življenju Ivana 

Tavčarja v zvezku, s poznavanjem Visoške kronike, glede oblike pa z intervjujem s 

Klemenom Slakonjo, DZ, str. 8 in 9. 

Rok za oddajo izdelkov: od 8. do 14. aprila. 

SREDA, 8. APRIL, 8. B 

V DZ bomo preskočili kar nekaj strani. Namen je ta, da rešujete tiste dele DZ, ki se jih da s 

samostojnim delom rešiti doma. Na str. 97 preberite besedilo Coprniški bal in rešite 2.–6. 

nalogo. V zvezek naredite zapis: naslov DOMAČE IN PREVZETE BESEDE, iz DZ, str. 

100, prepišite Katere besede so domače (in odgovor) ter Katere besede so prevzete (in 

odgovor). 

ČETRTEK, 9. APRIL, 8. B 

Nadaljujte z zapisom v zvezek. V smiselnih povedih uporabite prevzete besede: ABONMA, 

EKSPERIMENT, ELITA, PROVOKACIJA, KORONAVIRUS. Seveda lahko te 

samostalnike uporabite v različnih sklonih in številih. 

PETEK, 10. APRIL, 8. D 

V DZ bomo preskočili kar nekaj strani. Namen je ta, da rešujete tiste dele DZ, ki se jih da s 

samostojnim delom rešiti doma. Na str. 97 preberite besedilo Coprniški bal in rešite 2.–6. 

nalogo. V zvezek naredite zapis: naslov DOMAČE IN PREVZETE BESEDE, iz DZ, str. 

100, prepišite Katere besede so domače (in odgovor) ter Katere besede so prevzete (in 

odgovor). 

Sedaj pa vikend. Ne najkrajši. Lepo bodite. 
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