
NAVODILA ZA 8. RAZRED, SLOVENŠČINA, 9. teden                      18. do  22. maj 2020 

 

Ponovno bi vas pohvalile za zelo vestno opravljeno projektno delo, ki ste nam ga pošiljali 

v obliki power point predstavitev (opis delovnega postopka, opis naprave ali razlaga 

nastanka naravnega pojava). Tudi ostale naloge pridno opravljate.  

Če kdo slučajno še ni opravil te naloge (poteka namreč že več tednov), naj to stori 

nemudoma, da ne bo morebitnih zapletov pri ocenjevanju. Ostali se še naprej pripravljate 

po kriterijih, ki jih že poznate, za ocenjevanje, ki se bo pri slovenščini začelo z 18. 5. 2020. 

Ta teden bomo ponovili značilnosti uradnega pisma, ki jih vsi dobro poznate. Spomnimo 
se na nalogo, ki ste jo imeli prejšnji teden. 

Rešujete 10. poglavje v delovnem zvezku, ki ima naslov OH, TA GRIPA.  

Ugotovili ste, da gre za opravičilo. Najdete ga na strani 66 (stran 65 boste tokrat izpustili). 
Reševali boste vse naloge do 72. strani.  

Z rešitvami na spletu (www.devetletka.net/gradiva/slovenscina in www.irokus.si) 
preverite, če so vaši odgovori v delovnem zvezku pravilni. 

V zvezek napišite naslov OPRAVIČILO ter obvezno prepišite 7. ter rešene 9., 12. in 15. 
nalogo. Nato v zvezek zapišite opravičilo svojih staršev, ki vas opravičujejo, ker ste 
manjkali pri pouku (uradno opravičilo z vsemi značilnostmi uradnega pisma, pozorni pa 
ste na vseh 9 elementov iz miselnega vzorca v 9. nalogi ter obliko), ki nam ga ta teden 
tudi fotografirajte in pošljite. 

Domače branje in bralna značka (ni obvezna) se zaključujeta (velja za tiste, ki tega še 

niste opravili): poiščite knjige s seznama za 8. razred v knjižnicah po Mariboru (tudi na 

spletu jih je veliko), ki so že pričele z izposojo. Zapisano obnovo fotografirajte  in jo pošljite 

svoji učiteljici. 

Če imate kakršnakoli vprašanja, lahko stopite v stik z učiteljicami slovenščine. 

Svoje delo v zvezku (samo zadnje opravičilo, nalog iz dz ni potrebno) fotografirajte in ga 

obvezno pošljite na naslov svoje učiteljice najkasneje do petka, 22. maja 2020. 

(Pričakujemo tudi zapoznele power point predstavitve.) 
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