
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 PETI teden naše odsotnosti od 

šolskega pouka.   

SEVEDA imava obe z učiteljico vedenje o tem, da imamo 3.5 ure na teden. 

To je tako seveda tudi realizirano. (3 tedni x 4 ure + 1 teden x 2 uri= 14 

ur. 14 ur : 4 tedni= 3. 5 ure na teden). Malo matematike ne škodi   

V preteklem tednu ste rešili PISNO PREVERJANJE ZNANJA, ki ste ga 

nekateri že poslali in boste po svojih mailih prejeli povratno informacijo; 

ostale pa pozivava, da je do 14. 4. čas, da to opravite in pošljete. Ker je 

preverjanje podlaga za kasnejše ocenjevanje, bova morali, v kolikor vaših 

sporočil ne prejmeva,  o tem obvestiti razrednike.   

Zaradi spremenjenih priporočil VIDEOKONFERENCE za skupine zaenkrat še 

ne bo. O datumu in načinu le-te boste pravočasno obveščeni.  

Svoje znanje boste v tem tednu (14. 4. – 17. 4.) preverili še s kvizom 

KAHOOT!. Link za prijavo se nahaja pod tem zapisom v modri barvi. 

Načeloma se prijavite preko povezave http://...   

Obe učiteljici bova seveda preverili, kako uspešni ste bili. Pod  VZDEVEK 

se prijavite s svojim imenom in priimkom, da bom lista prisotnih učencev 

razumljiva.  

POVEZAVA:   

https://kahoot.it/challenge/0995767?challenge-id=5df9a486-febc-

4ec8-b278-343a314e62b8_1586261838599 

PIN: 0995767 

 

https://kahoot.it/challenge/0995767?challenge-id=5df9a486-febc-4ec8-b278-343a314e62b8_1586261838599
https://kahoot.it/challenge/0995767?challenge-id=5df9a486-febc-4ec8-b278-343a314e62b8_1586261838599


Še vedno velja sodelovanje  na NAGRADNEM NATEČAJU ZA PANJSKE 

KONČNICE. Fotografirajte in pošljite svoje izdelke na mail: 

blanka.skocir@gmail.com  

BRALNA ZNAČKA poteka naprej. Pošljite svoje zapise na E-mail obeh 

učiteljic ali ge. Luciji Hajnšek. 

                                                                                       Učiteljici  

Teden: 14. 4. – 17.. 4. 2020 

 

14. 4.   

DOMAČE IN PREVZETE BESEDE 

NAVODILA ZA DELO:  

Za delo potrebujete:  

samostojni delovni zvezek ( 2. del),                                                                    

zvezek za učno snov,                                                                                 

zvezek za vaje.  

Opis dela:   

Samostojni delovni zvezek odprete na strani 97 in preberete BESEDILO 

Coprniški bal.  

V SDZ 2 rešujete naloge na straneh 98 in 99.  

V zvezek za učno snov prepišete besedilo DOMAČE IN PREVZETE BESEDE  

(SDZ, str.100) 

16. 4. 2020    

UČNA ENOTA: UTRJEVANJE UČNE SNOVI: DOMAČE IN PREVZETE 

BESEDE + KAHOOT! 

samostojni delovni zvezek ( 2. del),                                                                    

zvezek za učno snov,                                                                                  

povezava na kviz KAHOOT  (GLEJ UVODNA NAVODILA) 

 

 

mailto:blanka.skocir@gmail.com


 

Opis dela:   

Samostojni delovni zvezek odprete na strani 100 in preberete  Vabili (nal. 

7, str. 100).   

V SDZ rešujete  naloge na straneh 101, 102, 103  

V zvezek za učno snov prepišete MISELNI VZOREC, napisan na strani 

104, nal. 11.  

Kliknete na povezavo in rešite kviz KAHOOT: preverjanje znanja 8. 

 

17. 4. 2020    

UČNA ENOTA: UTRJEVANJE UČNE SNOVI: DOMAČE IN PREVZETE 

BESEDE +  ODVISNIKI 

 

Opis dela:    

SDZ odprete na strani 104. Preberete besedilo Zakladnica užitkov.   

V  SDZ rešujete vaje na straneh 104, 105, 107, 108.  

Naučite se učno snov:  

Domače in prevzete besede (besedilo iz rumenega okvirčka-SDZ, str. 

100/Zvezek za učno snov + miselni vzorec-SDZ, str. 104/Zvezek za učno 

snov. 

 


