NAVODILA ZA 6. TEDEN POUKA NA DALJAVO (20. 4.–24. 4. 2020)

SKUPINA 8. A
PONEDELJEK, 20. 4. 2020
Dragi učenci, učenke!
Za začetek si poglejte tedenska navodila za delo pri slovenščini na tej povezavi (KLIKNI
POVEZAVO).
Prejšnji teden ste začeli spoznavati značilnosti interesne govorice mladih - slenga.
Danes boste z njim nadaljevali. Najprej boste odprli SDZ na str. 125, 126, 7. nalogo, jo
preleteli ter rešili med poslušanjem posnetka na TEJ POVEZAVI.
Nato v SDZ na str. 126-127 rešite nal. 8-10. Rešitve so tukaj (KLIKNI).
Preberite še okvirček z značilnostmi slenga na strani 127 v 10.
nalogi ter podčrtajte pomembne podatke. V obliki skrajšanega zapisa (miselni vzorec,
zapis po alinejah ...) njegove značilnosti izpišite v zvezek ter ga primerjajte s tem (KLIKNI
POVEZAVO).

TOREK, 21. 4. 2020
Dragi učenke, učenci!
Danes bomo v eučbeniku z reševanjem interaktivnih nalog preverili znanje o slengu na
povezavi (KLIKNI POVEZAVO). Nadaljevali bomo z reševanjem nalog v SDZ, str. 128130, nal. 12-16. Rešitve so tukaj (KLIKNI).

ČETRTEK, 22. 4. 2020
Dragi učenke, učenci!
Danes preberite intervju s Klemenom Slakonjo Bil sem bolj tiha voda v SDZ, str. 8 in 9 ter
rešite z njim povezane naloge na str. 10 in 11. Rešitve so TUKAJ (KLIKNI).
V SDZ na str. 11 in 12 preberite, kaj je značilno za javni raziskovalni pogovor - intervju,
podčrtajte bistvene podatke ter jih kot povzetek zapišite v zvezek.

SKUPINA 8. C, D
NAVODILA ZA 6. TEDEN POUKA NA DALJAVO (20. 4.–21. 4. 2020)
PONEDELJEK, 20. 4. 2020
Dragi učenke, učenci!
Danes bomo začeli spoznavati, značilnosti interesne govorice mladih - slenga. Najprej
boste v SDZ, str. 123, rešili 1. nalogo. Nato boste poslušali posnetek (klikni za
poslušanje) ter rešili nalogo 2 in 3 na str. 124. Na tej strani reši še nalogi 4 in 5.
Preveri rešitve tukaj.

TOREK, 21. 4. 2020
Dragi učenci, učenke!
Za začetek si poglejte tedenska navodila za delo pri slovenščini na tej povezavi (KLIKNI
POVEZAVO).
Prejšnji teden ste začeli spoznavati značilnosti interesne govorice mladih - slenga.
Danes boste z njim nadaljevali. Najprej boste odprli SDZ na str. 125, 126 7. nalogo, jo
preleteli ter rešili med poslušanjem posnetka na TEJ POVEZAVI.
Nato v SDZ na str. 126-127 rešite nal. 8-10. Rešitve so tukaj (KLIKNI).
Preberite še okvirček z značilnostmi slenga na strani 127 v 10.
nalogi ter podčrtajte pomembne podatke. V obliki skrajšanega zapisa (miselni vzorec,
zapis po alinejah ...) njegove značilnosti izpišite v zvezek ter ga primerjajte s tem (KLIKNI
POVEZAVO).

PETEK, 22. 4. 2020
Dragi učenke, učenci!
Danes bomo v eučbeniku z reševanjem interaktivnih nalog preverili znanje o slengu na
povezavi (KLIKNI POVEZAVO). Nadaljevali bomo z reševanjem nalog v SDZ, str. 128130, nal. 12-16. Rešitve so tukaj (KLIKNI).

