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DELO NA DOMU: 

ZAPOSLITEV PRI PREDMETU SLOVENŠČINA ZA UČENCE  

9. A- in B-RAZREDA  

od 16. 3. do 20. 3. 2020  

 

Pozdravljeni, učenci! 

 

V nadaljevanju boste prebrali, kaj je treba predelati od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020.  

Prosim, da pozorno preberete navodila in izpolnite svoje obveznosti. Svetujemo vam, da upoštevate dnevne 

zadolžitve. V primeru, da naletite na težave, vas prosimo, da z vprašajem označite naloge, ki jih kljub 

preverjanju teorije pri posamezni enoti niste razumeli. Le-te bomo preverili, ko se zopet srečamo. 

Delo boste našli v SLOVENŠČINA 9, samostojni delovni zvezek 2. del.  

Tvoje učiteljice 

PONEDELJEK, 16. 3. 2020 

UČNA ENOTA: OPIS POTI 

Navodila za delo:  

1. Preberi besedilo Po Rilkejevi poti v DZ 2 na strani 10, potem rešuj naloge, ki se navezujejo na 

prebrano besedilo od 2. a) do 12. naloge. 

2. V zvezek za snov tvori zapis OPIS POTI, ki je na strani 9 (9. naloga). 

3. Preberi besedilo pri 14. nalogi na strani 10, potem pa rešuj naloge, ki se navezujejo na prebrano 

besedilo. 

 

TOREK, 17. 3. 2020 

UČNA ENOTA: PRIREDNO ZLOŽENA POVED 

Navodila za delo:  

1. Preberi besedilo Od Devina do Sesljana v DZ 2 na strani 18, potem rešuj naloge, ki se navezujejo na 

prebrano besedilo od 1. a) do 8. naloge. 

2. V zvezek za snov tvori zapis PRIREDNO ZLOŽENA POVED, ki je na strani 21 (4. naloga). 

https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=132 

https://ucilnice.arnes.si/course/index.php?categoryid=132


SREDA, 18. 3. 2020 

UČNA ENOTA: PRIREDNO ZLOŽENA POVED 

Navodila za delo:  

1. Preberi besedilo v DZ 2 na strani 24/naloga 9 Jurčičeva pot: pot, ki jo človek z veseljem priporoča, 

potem rešuj naloge, ki se navezujejo na prebrano besedilo. 

2. V zvezek za vaje zapiši povedi 2 odstavka zgoraj omenjenega besedila (Pot se začne …) – in sicer 

tako, da vsako poved zapišeš v svojo vrstico –, potem pa v vsaki povedi podčrtaj stavčne člene 

(PONOVITEV IN UTRJEVANJE). 

 

ČETRTEK, 19. 3. 2020 

UČNA ENOTA: VEZALNO RAZMERJE 

Navodila za delo:  

1. Preberi besedilo v DZ 2 na strani 26 Na vrh Brkinov, potem pa rešuj vaje od 2. do 14. naloge. 

2. Preberi besedilo  pri nalogi 15 Učenci devetega razreda so … na strani 30, potem pa tvori zapis v 

zvezek za vaje, tako da upoštevaš navodila 15 B-naloge. 

3. V zvezek za snov tvori zapis VEZALNO RAZMERJE, ki je na strani 28 (11. naloga). 

 

PETEK, 20. 3. 2020 

UČNA ENOTA: LOČNO RAZMERJE 

Navodila za delo:  

1. Preberi besedilo v DZ 2 na strani 31 Do Trbovelj na ogled zanimivosti, potem pa rešuj vaje od 2. do 

8. naloge. 

2. V zvezek za snov tvori zapis LOČNO RAZMERJE, ki je na strani 33 (5. naloga). 

 

 

 

 

  


