
NAVODILA ZA 10. TEDEN POUKA NA DALJAVO (25. 5.–29. 5. 2020)  

SKUPINA 8. A 

PONEDELJEK, 25. 5. 2020 

Najprej si poglejte priloženi video TUKAJ. 

Danes boste delo namenili preverjanju znanja uradnega pisnega opravičila.  V SDZ, str. 

65-66 rešite nal. 13 in 14. Uradno opravičilo napišite v wordu. Velikost črk je 12, pisava 

arial, obojestranska poravnava.  Do konca današnjega dne mi ga pošljite po e-pošti. 

TOREK, 26. 5. 2020 

V današnji uri boste preverili svoje znanje stavčnih členov. Da boste lažje ponovili stavčne 

člene, kliknite na povezavo TUKAJ (stavek, stavčni členi). 

Na povezavi (KLIKNI tukaj) so interaktivne vaje, ki jih rešujete tako, da sledite navodilom 

na dnu ekrana, med stranmi se pomikate s puščico, ki je na dnu ekrana desno. 

SREDA, 27. 5. 2020 

Na povezavi OD TUKAJ do TUKAJ  boste PREVERILI svoje znanje. Rešite vse naloge, 

razen 18.  Na koncu rešite tudi ANALIZO in mi jo pošljite po e-pošti ali 

eAsistentu.  Predlagam, da fotografirate ekran in mi pošljete sliko do večera. 

ČETRTEK, 28. 5. 2020 

V današnji uri boste razmišljali o življenju. S pojmom življenje je povezanih kar nekaj 

slovenskih pregovorov oz. stalnih besednih zvez. Poiščite vsaj tri in jih zapišite v zvezek. 

Pojdite na svež zrak, s seboj vzemite zvezek in pisalo, se usedite, prisluhnite zvokom 

narave in razmišljajte o ŽIVLJENJU. 

V zvezek v najmanj 15 povedih zapišite zaokroženo razmišljanje o življenju. 

Zapišite, kaj vam pomeni življenje, kdaj ste nad njim navdušeni, se imate lepo, kako se 

takrat počutite? 

Kaj pa, ko vam ne gre vse kot po maslu, kako se spopadate s težavami, ki vam jih 

postavlja življenje na pot? 

Se vam zdi kdaj življenje pusto, kako se počutite takrat? Kaj storite, da težave, ovire 

premagate? 

Kakšne cilje imate v življenju? Kaj se vam zdi v življenju najpomembnejše? Po čem želite, 

da se vas bodo drugi spominjali? 

  

Besedilo poslikajte in mi ga do konca današnjega dne  pošljite po e-pošti. 

https://www.loom.com/share/9542011f62294422b771db5e98b18527
http://daljavaosmesto.splet.arnes.si/files/2020/04/Stavek_-stav%C4%8Dni-%C4%8Dlen-preglednica.pdf
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/stavcni_cleni/
https://eucbeniki.sio.si/slo8/2339/index.html
https://eucbeniki.sio.si/slo8/2339/index6.html


  

SKUPINA 8. C, D 

PONEDELJEK, 25. 5. 2020 

Najprej si poglejte priloženi video TUKAJ. 

Danes boste delo namenili preverjanju znanja uradnega pisnega opravičila.  V SDZ, str. 

65-66 rešite nal. 13 in 14. Uradno opravičilo napišite v wordu. Velikost črk je 12, pisava 

arial, obojestranska poravnava.  Do konca današnjega dne mi ga pošljite po e-pošti. 

TOREK, 26. 5. 2020 

V današnji uri boš preveril svoje znanje stavčnih členov. Da boš lažje ponovil stavčne 

člene, klikni na povezavo TUKAJ (stavek, stavčni členi). 

Na povezavi (KLIKNI tukaj) so interaktivne vaje, ki jih rešuješ tako, da slediš navodilom 

na dnu ekrana, med stranmi se pomikaš s puščico, ki je na dnu ekrana desno. 

 PETEK, 29. 5. 2020 

Na povezavi OD TUKAJ do TUKAJ  boste PREVERILI svoje znanje. Rešite vse naloge, 

razen 18.  Na koncu rešite tudi ANALIZO in mi jo pošljite po e-pošti ali 

eAsistentu.  Predlagam, da fotografirate ekran in mi pošljete sliko do večera. 

 

https://www.loom.com/share/9542011f62294422b771db5e98b18527
http://daljavaosmesto.splet.arnes.si/files/2020/04/Stavek_-stav%C4%8Dni-%C4%8Dlen-preglednica.pdf
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/stavcni_cleni/
https://eucbeniki.sio.si/slo8/2339/index.html
https://eucbeniki.sio.si/slo8/2339/index6.html

