
DELO NA DALJAVO PRI SLOVENŠČINI V 9. A (2. SKUPINA – RUSTJA) 

V TEDNU OD 18. 5. 2020 DO 22. 5. 2020 

 

V 8. tednu šole na daljavo si spoznal Kosmačevo novelo Gosenica ter njegovo 

življenje in delo. V 9. (zadnjem) tednu se boš s pomočjo i-učbenika seznanil še s 

književnim obdobjem, v katero spada Kosmačevo delo. Utrdil boš tudi osnovnošolsko 

znanje o jeziku in književnosti ter predstavil svoje poklicne načrte. 

 

1. šolska ura: 

 

1. Na spodnji povezavi dostopaj do spletne strani i-učbenika za slovenščino v 9. 

razredu. 

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2408/index7.html (ali i-učbeniki, slovenščina 9, stran 

496) 

 

2. Reši vse naloge na strani 496. 

 

3. S pomočjo rešenih nalog v i-učbeniku, delovnega zvezka na strani 215 in tudi 

svojega znanja zgodovine izdelaj zapis o obdobju socialnega realizma. V mapo 

pod umetnostna besedila (UB) napiši naslov SOCIALNI REALIZEM. V zapis 

vključi naslednje podatke: 

– čas, 

– družbene in zgodovinske značilnosti obdobja, 

– značilnosti književnih del, 

– predstavniki in njihova dela. 

  

4. Zapis oblikuj tako, kot ti najbolj ustreza (alineje, miselni vzorec …). Takoj ko 

ga izdelaš, ga oddaj v eAsistentovi spletni učilnici XOOLTIME.  

 

2. šolska ura: 

 

1. Utrdil boš osnovnošolsko znanje o jeziku. V eAsistentovi spletni učilnici 

XOOLTIME najdeš vprašanja. Ustno odgovori nanje. Znanje bomo preverili pri 

pouku. 

 

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2408/index7.html


3. in 4. šolska ura: 

 

1. Oglej si celoten posnetek Poklici se predstavijo na spletni strani 

https://www.youtube.com/watch?v=1c7A4GJDk84  

 

2. Napiši besedilo, v katerem predstaviš svoje poklicne načrte. Pri pisanju se 

osredotoči na naslednje iztočnice: 

– Katero srednjo šolo si izbral? Zakaj? 

– Kdo je vplival/Kaj je vplivalo na tvojo odločitev? 

– Kateri poklic bi v svojem življenju rad opravljal? Zakaj? 

– Katere so prednosti in slabosti tega poklica? 

– Če je tvoj poklic predstavljen v posnetku, napiši še, kakšna se ti zdi 

predstavitev. 

Besedilu daj ustrezen naslov. Besedilo naj bo zaokroženo, členjeno na odstavke 

ter jezikovno pravilno. Predlagam, da ga napišeš v Wordu. 

 

3. Svoje besedilo oddaj v eAsistentovi spletni učilnici XOOLTIME. To naredi 

najkasneje do petka, 22. 5. 2020, do 17 h. 

 

5. šolska ura: 

 

1. Utrdil boš osnovnošolsko znanje o književnosti. V eAsistentovi spletni učilnici 

XOOLTIME najdeš vprašanja. Ustno odgovori nanje. Znanje bomo preverili pri 

pouku.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=1c7A4GJDk84

