
SKUPINA 9. B 

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

PONEDELJEK, 20. 4. 2020  

Dragi učenci, učenke! 

Za začetek si poglejte tedenska navodila za delo pri slovenščini na tej 

povezavi videoposnetek. 

Prejšnji teden ste spoznali uradno prošnjo. Danes boste utrjevali znanje z reševanjem 9. 

naloge v SDZ, str. 88 in 89. Rešitev te naloge je TUKAJ. 

Na spletni strani https://eucbeniki.sio.si/slo9/2244/index1.html rešujte interaktivne 

vaje za utrjevanje znanja o uradni prošnji od 227 do 231. 

ČETRTEK, 23. 4. 2020 

Dragi učenci, učenke! 

Danes boste nadaljevali z utrjevanjem znanja z reševanjem nalog v e-

učbeniku https://eucbeniki.sio.si/slo9/2244/index1.html od str. 232 do str. 237 do 10. 

naloge. 

PETEK, 24. 4. 2020 

Dragi učenci, učenke! 

Danes boste tvorili uradno prošnjo po navodilu 10. naloge v v e-

učbeniku https://eucbeniki.sio.si/slo9/2244/index1.html na str. 237. Izbirajte med 

naslednjimi možnostmi: 

 prošnja za sprejem v dijaški dom, 

 prošnja za enomesečno odsotnost od pouka, ker greš v Kanado, 

 prošnja za brezplačni najem dvorane za valeto, 

 prošnja za finančno pomoč pri organizaciji zaključne ekskurzije. 

Uradno prošnjo natipkajte v Wordovem dokumentu in mi jo pošljite na  e-

naslov: barbara.jelenc@ossklm.si ali barb.jelenc@gmail.com do danes zvečer. 

 

 

https://www.loom.com/share/5c51e461564047f092b67546af653a38
http://daljavaosmesto.splet.arnes.si/files/2020/04/Re%C5%A1itve-Glavna-junakinja-%C4%8Dipka-4.-del.docx
https://eucbeniki.sio.si/slo9/2244/index1.html
https://eucbeniki.sio.si/slo9/2244/index1.html
https://eucbeniki.sio.si/slo9/2244/index1.html


SKUPINA 9. D 

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

PONEDELJEK, 20. 4. 2020  

Dragi učenci, učenke! 

V SDZ ponovite še ostala uradna besedila, ki ste jih do sedaj že spoznali, in utrdite znanje 

o uradni prošnji. V SDZ na straneh 86–87 rešite nal. 6, 7, 8. Rešitve preverite TUKAJ. 

TOREK, 21. 4. 2020 

Dragi učenci, učenke! 

Za začetek si poglejte tedenska navodila za delo pri slovenščini na tej 

povezavi videoposnetek. 

Prejšnji teden ste spoznali uradno prošnjo. Danes boste utrjevali znanje z reševanjem 9. 

naloge v SDZ, str. 88 in 89. Rešitev te naloge je TUKAJ. 

Na spletni strani https://eucbeniki.sio.si/slo9/2244/index1.html rešujte interaktivne 

vaje za utrjevanje znanja o uradni prošnji od 227 do 231. 

ČETRTEK, 23. 4. 2020 

Dragi učenci, učenke! 

Danes boste nadaljevali z utrjevanjem znanja z reševanjem nalog v e-

učbeniku https://eucbeniki.sio.si/slo9/2244/index1.html od str. 232 do str. 237 do 10. 

naloge. 

PETEK, 24. 4. 2020 

Dragi učenci, učenke! 

Danes boste tvorili uradno prošnjo po navodilu 10. naloge v v e-

učbeniku https://eucbeniki.sio.si/slo9/2244/index1.html na str. 237. Izbirajte med 

naslednjimi možnostmi: 

 prošnja za sprejem v dijaški dom, 

 prošnja za enomesečno odsotnost od pouka, ker greš v Kanado, 

 prošnja za brezplačni najem dvorane za valeto, 

 prošnja za finančno pomoč pri organizaciji zaključne ekskurzije. 

http://daljavaosmesto.splet.arnes.si/files/2020/04/Re%C5%A1itve-Glavna-junakinja-%C4%8Dipka-3.-del.docx
https://www.loom.com/share/5c51e461564047f092b67546af653a38
http://daljavaosmesto.splet.arnes.si/files/2020/04/Re%C5%A1itve-Glavna-junakinja-%C4%8Dipka-4.-del.docx
https://eucbeniki.sio.si/slo9/2244/index1.html
https://eucbeniki.sio.si/slo9/2244/index1.html
https://eucbeniki.sio.si/slo9/2244/index1.html


Uradno prošnjo natipkajte v Wordovem dokumentu in mi jo pošljite na  e-

naslov: barbara.jelenc@ossklm.si ali barb.jelenc@gmail.com do danes zvečer. 

 


