
DELO NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 8. razred – 4. teden     

(14. 4. 2020 do 17. 4. 2020)  

  

Drage učenke in učenci!  

Minil je že mesec, odkar smo bili nazadnje skupaj v šoli. Čeprav nam doma čas 

teče povsem drugače, kot nam je tekel v šoli, je ta mesec hitro minil in zunaj nas 

vsak dan pozdravlja toplo pomladno sonce.   

V ponedeljek si privoščite z družino prijetno velikonočno praznovanje, nato pa 

le pogumno nad zaposlitve, ki so tokrat prilagojene krajšemu tednu in namenjene 

utrjevanju znanja. Verjamemo, da se boste tudi tokrat potrudili po svojih močeh 

ter skrbno in natančno utrjevali svoje znanje.   

Knjižničarka Mojca nam je poslala seznam vseh tistih, ki ste ji poslali obnove 

knjig za bralno značko. Učitelji smo si pridne bralce že zabeležili v svoje sezname. 

Super, nekateri ste že opravili bralno značko, vsi drugi pa kar pogumno: Vzemite 

knjigo v roke in se podajte v raziskovanje knjižnih svetov!  

V teh časih se pogosteje srečujete s pisanjem najpogosteje elektronskih 

sporočil. Opazili smo, da ste nekateri pri tem še nekoliko nerodni, zato nekaj 

nasvetov za izboljšanje elektronskega sporazumevanja:  

• Ko pišeš elektronska sporočila, je to tako, kot če začneš pogovor v živo. Vedno 

se najprej pozdravimo – Spoštovani (če pišeš učiteljem) in Pozdravljen/a (če 

pišeš prijateljem).  

• V ZADEVO z besedno zvezo napišeš, kaj je namen tvojega besedila, npr.:  

Vprašanje, Obvestilo, Gradivo, Bralna značka …   

• Nato napišeš, kaj želiš in se izražaš v lepi slovenščini z vsemi črkami in ločili.   

• Na koncu sledi pozdrav (Lep pozdrav) in podpis z imenom in priimkom, da 

naslovnik iz podpisa vidi, kdo mu piše.   



  

Naslednjič se boste pri pisanju elektronskega sporočila spomnili našega 

nasveta, kajne? Vemo, da vam bo uspelo.  

Za vprašanja smo vam na voljo na elektronskih naslovih:  

Nina Janežič – ninajanezic1976@gmail.com   

Urška Jaušovec Kolar – urska.jausovec@gmail.com   

Viljem Kotnik – vilkot@gmail.com   

Monika Kovačič – monika.kovacic6@gmail.com   

Naredite si lepe velikonočne praznike, vse dobro in ostanite zdravi.     

    

Aktiv učiteljev slovenščine  

  

Ta teden bomo utrjevali usvojeno znanje iz OSEBKOVEGA IN PREDMETNEGA 

ODVISNIKA.   

1. S POMOČJO EUČBENIKOV BOŠ NAJPREJ USTNO PONOVIL/A  ZNANJE  

OSEBKOVEGA IN PREDMETNEGA ODVISNIKA. NIČESAR NE PREPISUJEŠ!  

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2315/index.html  

  

2. KER SEDAJ SNOV ŽE OBVLADAŠ, SE BOŠ LOTIL BRIHTNE GLAVCE NA 
STR. 44 IN 45 (Vaja dela mojstra – zeleno obarvani listi). PREVERI PO  
PRILOŽENIH STRANEH, DA BOŠ RES NA PRAVI STRANI, SAJ IMAMO 2 
IZDAJI. Če slučajno nimaš gradiva, je vse skenirano v priponki.  

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2315/index.html
https://eucbeniki.sio.si/slo8/2315/index.html


  
Verjamemo, da ti je šlo delo dobro od rok in da si tedensko nalogo 
natančno opravil/a. Pravilnost odgovorov preveri v rešitvah.  

  
  

Aktiv učiteljev slovenščine  
  

  

  


