
Pozdravljeni še v domnevno zadnjem tednu učenja na daljavo. V tem tednu boste 

spoznali značilnosti literarnozgodovinskega obdobja, v katerega spadata 

obravnavani deli Cirila Kosmača, osvežili in ponovili svoje osnovnošolsko znanje 

iz slovenščine ter predstavili svoje poklicne načrte.  

 

PONEDELJEK, 18. 5.  

Na spletni strani https://eucbeniki.sio.si/slo9/2408/index7.html reši naloge. S pomočjo 

ugotovitev, do katerih boš prišel po reševanju nalog, in svojega znanja iz zgodovine, 

tvori zapis v mapo za slovenščino, pod UB, naslov SOCIALNI REZALIZEM NA 

SLOVENSKEM. Tvoji zapiski bodo odlični, če boš vanje vključil naslednje 

podatke: 

 začetek in konec obdobja (dela, dogodki, povezani z začetkom in koncem, ne 

samo letnici); 

 družbeno-zgodovinske okoliščine (kako smo živeli Slovenci v tem času – 

politično, družbeno dogajanje); 

 značilnosti književnih del; 

 predstavniki in njihova dela.  

 

V spletni učilnici naloži poslikan zapis iz zvezka. Obliko zapisa 

izberi sam (miselni vzorec, tabela, alineje …).   

 

DODATNA NALOGA: Lahko se pozabavaš in svoj zapis oblikuješ v 

Wordu s pomočjo oblik, ki jih ponuja SmartArt. Nato zapis natisneš in 

shraniš v mapo za slovenščino, UB.  

 

  

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


TOREK, ČETRTEK, 19. 5. in 21. 5.  

Danes te čaka v spletni učilnici dokument z vprašanji za ponovitev 

učne snovi, ki si jo odkrival pri slovenščini v času osnovnošolskega 

izobraževanja.   

PETEK, 22. 5.  

Na spletni strani 

https://www.youtube.com/watch?v=1c7A4GJDk84&t=9s&fbclid=IwAR1ABAlsi-

jRh1P7MU54wX6bv-S1uNRhDRF9byL77Cjd6ZDd7UFFfHqxQEo si oglej 

videoposnetek Poklici se predstavijo.  

Nato v Word napiši zaokroženo besedilo o svojih poklicnih načrtih. V besedilu 

razmišljaj o naslednjih ključnih besedah:  

 za katero srednjo šolo si se odločil in zakaj; 

 kdo ti je pomagal pri tvoji odločitvi in kako; 

 kateri poklic bi v življenju rad opravljal in zakaj prav tega; 

 katere so prednosti in katere morebitne slabosti tega poklica.  

Besedilu daj naslov, členi ga na odstavke in pazi na jezikovno pravilnost in 

ustreznost.  

DODATNA NALOGA: Besedilo lahko tudi pripoveduješ. Lahko se 

posnameš s telefonom in posnetek pošlješ preko Drive-a ali WeTransfer-ja.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1c7A4GJDk84&t=9s&fbclid=IwAR1ABAlsi-jRh1P7MU54wX6bv-S1uNRhDRF9byL77Cjd6ZDd7UFFfHqxQEo
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