
ZAPOSLITEV ZA VSE HETEROGENE SKUPINE 8. A IN 8. B RAZREDA 

– delo doma 

SLOVENSKI JEZIK 

Učiteljici: Mojca Pliberšek, Blanka Skočir    

Spoštovani učenci!  

Učiteljici vam pošiljava zaposlitev za ŠESTI teden naše odsotnosti od 

šolskega pouka.   

V tem tednu Vam bova učiteljici posredovali PREGLEDANA PREVERJANJA 

ZNANJA, ki so osnova za kasnejše OCENJEVANJE. Oglejte si napake in 

napišite temeljito POPRAVO v zvezke za slovenski jezik.  

Verjameva, da ste  svoje znanje utrdili s kvizom KAHOOT! V naslednjih 

dneh bova o vašem reševanju obvestili razredničarki.  

Še vedno velja sodelovanje  na NAGRADNEM NATEČAJU ZA PANJSKE 

KONČNICE. Fotografirajte in pošljite svoje izdelke na mail: 

blanka.skocir@gmail.com   

Oglejte si literarni natečaj za ŽUPANČIČEVO FRULICO, ki je v tem tednu 

tudi ena izmed zaposlitev.  

BRALNA ZNAČKA se nadaljuje. Pošljite svoje zapise na E-mail obeh 

učiteljic ali ge. Luciji Hajnšek. Na spletni strani šoli imate napisano 

možnost dostopa do E-knjig, ki jih lahko berete.  

                                                                                       Učiteljici  

Teden: 20. 4.–24. 4. 2020 

 

20. 4.   

IVAN TAVČAR (ŽIVLJENJE IN DELO)- DELO Z BESEDILOM PO 

PAUKOVI METODI 

NAVODILA ZA DELO:  

Za delo potrebujete:                                                                                                             

zvezek za učno snov,                                                                                                                    

IVAN TAVČAR (ŽIVLJENJE IN DELO)- pdf dokumenet    

mailto:blanka.skocir@gmail.com


E-povezava: https://www.youtube.com/watch?v=UiXuvxGeqrs                                                                                

Opis dela:   

Preberite besedilo, ki je zapisano v dokumentu Ivan Tavčar (življenje in 

delo).  

Iz posameznih odstavkov izpišite POMEMBNE PODROBNOSTI in KLJUČNE 

BESEDE (Delo po Paukovi metodi).   

Izpišite NERAZUMLJIVE BESEDE in jih v zvezke za slovenščino 

RAZLOŽITE  s pomočjo SLOVARJA SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA 

(Fran).  

Neznane besede uporabite v svojih NOVIH IZVIRNIH POVEDIH.   

Na podlagi izpisa pomembnih podrobnosti in ključnih besed napišite 

POVEZANO BESEDILO o življenju in delu Ivana Tavčarja.    

Na zgoraj napisani E-povezavi si oglejte POSNETEK o življenju in delu 

Ivana Tavčarja.  

 

21. 4. 2020    

IVAN TAVČAR: VISOŠKA KRONIKA 

Za delo potrebujete 

zvezek za učno snov,                                                                                  

posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=0bjjQv5YpuM                                                          

IVAN TAVČAR: VISOŠKA KRONIKA (pdf dokument) 

Opis dela:   

Oglejte si POSNETEK na zgoraj navedeni spletni strani in v zvezek za 

učno snov napišite naslov IVAN TAVČAR: VISOŠKA KRONIKA (Berilo, str. 

…); poiščite številko strani v berilu in jo pripišite v oklepaj.  

V zvezek v povedih napišite odgovore na vprašanja, ki izhajajo  iz 

posnetka na zgoraj navedeni spletni strani.  

1. Kdo zgodbo pripoveduje? 
2. V katero stoletje jo umeščamo?'  
3. O čem govori  roman?   
4. Kdo so glavni književni junaki in kdo stranske književne osebe?   

https://www.youtube.com/watch?v=UiXuvxGeqrs
https://www.youtube.com/watch?v=0bjjQv5YpuM


5. Kakšen je Izidorjev oče? Imenuj obe značilnosti.  
6. Zakaj očeta grize vest? Kako je njegovo dejanje povezano s posestjo na Visokem?  
7. Kaj Izidorjev oče naroči Izidorju, da bi si olajšal vest?  
8. Ali sin Izidor svojo obljubo očetu izpolni? Kako? Pripoveduj.  
9. Kdo je zaljubljen v Agato?  
10. Kaj naredi Marx, ko ga Agata na plesu zavrne?  
11. Zakaj se Izidor ne poroči z Agato,ampak odide v vojsko?   
12. Kdo se poroči z Agato in s čim si dekle zasluži? 
13. Kdaj se Izidor vrne in s kom se poroči?    
14. Kako se roman konča?  
 

Ko ste odgovorili na vprašanja, v zvezke za slovenščino prepišite SNOV 
DRSNIC, ki je napisana v dokumentu IVAN TAVČAR: VISOŠKA KRONIKA 

(pdf dokument) 
 

24. 4. 2020    

LITERARNO USTVARJANJE 

Za delo potrebujete:  

Zvezek za vaje                                                                                          

Literarni natečaj ŽUPANČIČEVA FRULICA (pdf datoteka) 

Opis dela:                                                                                                   

Natančno preberite  navodila Literarnega natečaja.   

Razmislite o TEMI, na katero boste pesniško ustvarjali.  

Na TEMO poiščite kakšno misel, pregovor, rek, modrost (spletne strani).  

Ustvarite svoje 3  pesmi, ki so lahko svobodne pesniške oblike in brez 

rimanih koncev …  

Izrazite SEBE, SVOJE DOŽIVLJANJE in RAZMIŠLJANJE.  

Besedila napišite v zvezek, nato jih pretipkajte v Wordov dokument.  

Datoteko skupaj s svojim imenom in priimkom pošljite najkasneje do 

ponedeljka, 27. 4. na E- naslova učiteljic:   

blanka.skocir1@guest.arnes.si  

mojca.plibersek@guest.arnes.si  

 

mailto:blanka.skocir1@guest.arnes.si
mailto:mojca.plibersek@guest.arnes.si

