
 

NAVODILA ZA 8. RAZRED, SLOVENŠČINA, 7. teden                      4. do  8. maj 2020 

 

 

PREVERJANJE ZNANJA 

Teden pred počitnicami ste preverili svoje znanje o pisanju dnevnika. Delo ste odlično 
opravili, zato boste ta teden svoje zapise pretipkali in nam jih kot priponko v wordovem 
dokumentu poslali na naše elektronske naslove. Zamudniki, preberite spodnjo nalogo in 
jo čimprej opravite. 

MOJ DNEVNIK 

Dnevnik vsi že zelo dobro poznate. Sedaj boste v zvezek za slovenščino zapisali svoj 
osebni dnevniški zapis, ki naj vsebuje minimalno 200 besed. Vsebina vašega zapisa naj 
bo preživljanje časa v karanteni. Povzemite pretekle dogodke, opišite svoje dneve, kaj 
počnete, česa ne morete početi, če vas morda kaj skrbi … Upoštevajte značilnosti te 
besedilne vrste, pišite v 1. osebi, pazite na zgradbo, slovnico in pravopis. V dnevnik 
vključite predvsem svoja lastna spoznanja, razmišljanja, čustva, načrte in skrbi,  ki jih 
imate v tem času. Pazite na obliko izdelka in čitljivost pisave. Dokažite, da znate zanimivo 
pripovedovati. Potrudite se, saj bo vaše delo izhodišče ter osnova za bodoče pridobivanje 
ocen! 

 

Vmes rešujete 12. poglavje v delovnem zvezku, z naslovom TEČEM, SKAČEM, 
TEKMUJEM. Najdete ga na strani 83. Reševali boste vse naloge do 92. strani. Z rešitvami 
na spletu (www.devetletka.net/gradiva/slovenscina in www.irokus.si) preverite, če so vaši 
odgovori v delovnem zvezku pravilni. 

 

Domače branje (velja za tiste, ki tega še niste opravili): na spletu imate knjigo Županova 

Micka, najdete jo z vpisom naslova in e knjiga. Preberite jo v celoti. Zapisano obnovo 

fotografirajte  in  jo pošljite svoji učiteljici. 

 

Veselimo se tudi vašega zelo vestno opravljenega projektnega dela, ki ste nam ga 

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

razlaga nastanka naravnega pojava) in ga boste predstavili v šoli (upamo, da se kmalu 

vidimo) ali na daljavo. Če kdo slučajno še ni opravil te naloge (poteka namreč že več 

tednov), naj to stori nemudoma, da ne bo morebitnih zapletov pri ocenjevanju. 



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

 

Svoje delo v zvezku (dnevniški zapis, nalog iz dz ni potrebno) fotografirajte oz. ta teden 

pretipkajte in ga obvezno pošljite na naslov svoje učiteljice najkasneje do petka, 8. maja 

2020. (Pričakujemo tudi zapoznele power point predstavitve.) 

mateja.arko@ludvik.si 

marija.bauman@ludvik.si 

natasa.colja@ludvik.si 

 

Želimo vam prijetno delo in ostanite zdravi,    

                                                                                                  vaše učiteljice slovenščine 
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