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Pozdravljeni, učenke in učenci 9. c/3! 

  
Hvala za poslane razlagalne spise, potrudili ste se! 

Še vedno pa čakam na odziv tistih, ki se mi doslej še niste oglasili. Vaših razlogov ne poznam, 
na prispevke ali sporočilo bom počakala še en teden, do 24. 4. 2020. 
Nekateri ste se mi oglasili z vprašanjem po popravi negativne ocene. V maju se bomo 
dogovorili, kdaj in kako bomo izvedli preverjanje in ocenjevanje. Do takrat se pripravljajte s 
ponavljanjem literarne in jezikoslovne snovi, ki smo jo predelali. Kdor rabi pomoč, naj mi 
sporoči na znani e-mail. 
Kot ste verjetno že slišali po sredstvih javnega obveščanja, je ministrica za šolstvo pred nekaj 
dnevi sporočila odpoved letošnjega nacionalnega preverjanja znanja. 
  
 V tem tednu boste samostojno predelali naloge v 2. DZ  na strani 57 – 66, do vključno 13. 
naloge. 
 Izvedeli boste, čemu pišemo uradno prošnjo, katere sestavne dele mora vsebovati in naučili 
se jo boste napisati. 
V razpisih za štipendijo je pogosto zapisano, da se lahko prijavimo samo z 
določenim obrazcem.  Tega poiščemo na navedeni spletni strani, ga izpolnimo in ga pošljemo 
na določen naslov. 
Pri prošnjah za štipendijo je pogosto zahteva po prilogi življenjepisa. 
  
V nadaljevanju boš ponovil znanje o zapisovanju števnikov, umeščanju vejice na ustrezno 
mesto v povedi, dopolnjeval boš pregovore, določal priredne in podredne stavčne zveze in 
njih vrste, popravil boš napačno zapisane besede. 
  
Zdaj okvirno veš, kaj boš delal. Sledi navodilom v delovnem zvezku. Natančno jih 
preberi. Odgovore piši čitljivo in pravopisno ustrezno. 
  
Ko boš rešil in napisal vse naloge v 2. DZ  na strani 57 – 66, do vključno 13. naloge, 
preveri rešitve na spletni povezavi, jih popravi ali dopolni, če je potrebno. 
  
Spletna povezava za preverjanje: 
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=20601&file=1 

  
  
Življenjepis smo že obravnavali in zapisali. Če ga tedaj nisi napisal, ga moraš zdaj. Glej 1. DZ. 
  
  
Pa še to. Ker naslednji teden ne bo pouka, boste imeli nekoliko več časa. Predlagam vam, da 
kliknete na spodnjo povezavo in izveste še kaj o vrstnici Ani Frank. 
  
Spletna povezava na: Dnevnik, ki je nastal ob bistveno hujši izolaciji 

https://www.rtvslo.si/kultura/dediscina/dnevnik-ki-je-nastal-v-bistveno-hujsi-izolaciji-75-let-
smrti-ane-frank/520799 
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Pazite nase. 
Želim vam prijetne pomladne dni! 

Milena Herblan G. 
 


