
SLOVENŠČINA – 9. r  (4. skupina), 20. 4. - 24. 4. 

Pozdravljeni, 

zelo me veseli, da sem dobila v branje 17  razlagalnih spisov. Naloga ni bila lahka, eni ste se 
je lotili bolj, drugi manj natančno. Vsi imate možnost, da pri tvorjenju besedil še napredujete. 
Tri najboljše spise si lahko preberete na šolski spletni strani Od mene za tebe. 

Neumetnostna besedila 

Prihajamo na obravnavo teme, ki bo zelo pomebna v vašem življenju. In sicer tvorjenje 
uradovalnih besedil. S tem smo se že srečali, videli boste, da nekaj že veste in delo ne bo 
pretežko.  

V delovnem zvezku 2. del je v poglavju 14. Naj napišem prošnjo ali prijavo več nalog, ki vam 
bodo pomagale utrditi spretnost pisanja. 

Začnite na strani 58. nalogo 1. lahko opravite na daljavo s sošolcem ali pokličete stare starše 
in poklepetajte z njimi. Razmislite o vprašanjih naloge 2., rešitve naloge 3. pa zapišite v 
zvezek. Nato rešujte naloge vse do 8., besedilo naloge 9. pa zopet prepišite v zvezek.  

V nalogi 12. se bo odrazilo vaše delo - sledite navodilom in mi vaš izdelek pošljite do petka, 
24. 4., do 14.00 (sergeja.sorli@guest.arnes.si ). 

Rešite tudi naloge Vaja dela mojstra od strani 62 do 66. Gre za naloge, ki bodo utrdile vaše 
pravopisno znanje. Kot veste, sem imela pri vaši zadnji nalogi - razlagalni spis - veliko dela 
predvsem z opozarjanjem na pravopisne napake.  

 

Izziv tedna: Poznam in uporabim  

Dobila sem dve vaši razmišljanji o vlogi publicističnih besedil v času pandemije, pričakujem, 
da se potrudite in vendarle še kaj napišete. Navodilo ostaja nespremenjeno.  

Publicistična besedila, ki nastajajo v tem času, imajo določene značilnosti. Jih prepoznate? 
Napišite vaše razmišljanje o vlogi publicističnih besedil v času pandemije. Vaše delo in 
kritično razmišljanje bom nagradila z oceno - seveda le tistim, ki se boste izziva lotili in se 
potrudili. Svoje razmišljane pošljite na moj e-naslov. 

Seminarska naloga 

Dobila sem štiri seminarske naloge - dve sta pripravljeni za nastop (če ga bomo lahko izvedli), 
ostalim seminarsko nalogo vračam z dodatnimi navodili. 

Pričakujem, da mi najkasneje do  18. 5. 2020  vsi pošljete prvi osnutek naloge.  

Želim vam uspešno delo.  

 


