
DELO NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 8. razred – 6. teden    

(4. 5. 2020 do 8. 5. 2020) 

 

Drage učenke in učenci! 

Med prvomajskimi prazniki ste malo predahnili od šolskega dela in si dobili 

moči, da se podate v zaposlitve in izzive meseca maja. Kar korajžno v nove zmage. 

Pri slovenščini smo si učitelji zamislili zaposlitve v korakih. Toliko ur 

slovenščine, kot bi imeli po urniku, toliko korakov je treba narediti, npr. če bi imeli 

štiri ure slovenščine po urniku v šoli, imaš doma za opraviti štiri korake, ki te 

pripeljejo skozi tedensko zaposlitev. Tako bo, upamo, delo potekalo še pregledneje. 

Potrudite se po svojih najboljših močeh ter skrbno in natančno poskrbite za 

svoje znanje.  

Si že vpisal/a podatke o prebranih knjigah za bralno značko v spletni obrazec? 

Če tega še NISI naredil/a, potem vnesi prebrane knjige v povezavo 

https://forms.gle/TXyGVyDyu3wmeMhj7.  

 

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  

 

Vse dobro in ostanite zdravi.         

        Aktiv učiteljev slovenščine 
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Drage osmošolke, dragi osmošolci! 

Verjamemo, da vam obravnavani odvisniki ne povzročajo težav in da jih 

obvladate.                                                                                          

Ta teden si boste najprej v zvezku pregledali, če ste pravilno naredili primere.  

Rešitve:                                                                

1. Kdor je bolan, naj ostane v postelji. 

os. odv.           glavni stavek 

KDO (ali KAJ)  naj ostane v postelji? 

 

Zdravnik mi je svetoval, da naj počivam.  

glavni stavek                   predm. odv. 

(KOGA ALI) KAJ mi je zdravnik svetoval? 

 

Ko sem ozdravel, sem odšel na počitnice. 

čas. odv.               glavni stavek                            
KDAJ sem odšel na počitnice? 

2.  Ob vstopu najprej pozdravi. 

     Po/ob vrnitvi s potovanja se je najprej oglasil doma. 

3.  Ko so imeli glavni odmor, so igrali nogomet. 

    Medtem ko so imeli glavni odmor, so igrali nogomet. 

    Športni dan bo, ko bo lepo vreme. 

SEDAJ PA SLEDI DELO TEGA TEDNA V 3 KORAKIH, KOT JE UR PO URNIKU.  

1. KORAK: BRANJE JAVNEGA RAZISKOVALNEGA POGOVORA – INTERVJUJA 

 

Kadar želimo kaj izvedeti od prijateljev, pogovor po navadi steče kar sam od 

sebe. Včasih pa se moramo na spraševanje pripraviti, saj drugače ne bi 

izvedeli vsega, kar nas zanima, ali pa bi se znašli v precejšnji zadregi. Gotovo 



si tudi sam/-a kdaj že sodeloval/-a v pogovoru, na katerega si se prej 

pripravil/ a in si vsaj v mislih sestavil/-a nekaj vprašanj. 

V roke vzemi Brihtno glavco in odpri na str. 57. oz. 6. poglavje z naslovom Dan 

mi polepša dobra energija ljudi.   

Natančno in počasi preberi besedilo.   

Ob branju besedila si verjetno opazil, da ima posebno zgradbo, da so 

uporabljene različne vrste tiska, da ima nadnaslov, da so nekateri deli zapisani s 

krepkim tiskom. 

Prebral si besedilo, ki mu rečemo javni raziskovalni pogovor oz.  intervju.  

Sedaj si odpri priloženo projekcijo in poslušaj razlago.   

Nato odpri zvezek, si zapiši naslov JAVNI RAZISKOVALNI POGOVOR – 

INTERVJU IN PREPIŠI PODATKE S PROSOJNIC. 

 

2. KORAK: PONOVNO BRANJE BESEDILA IN DELO Z NJIM  

Preberi še enkrat besedilo. 

Reši vaje povezane s prebranim besedilom z vključno nalogo 17 (str. 58., 59., 

60. ,61) Tako utrjuješ značilnosti intervjuja oz. javnega raziskovalnega 

pogovora. 

Preveri si rešitve vaj z rešitvami iz DZ – pomanjkljive odgovore skrbno dopolni.  

 

PREVERI SE  

Bi zdaj znal/a ponoviti, kaj je značilno za intervju?  Če ja, super. Če pa ti ta vrsta 

besedila še ni povsem razumljiva, ponovno poslušaj razlago in preberi zapis v 

zvezku. Lahko si pogledaš še https://eucbeniki.sio.si/slo8/2293/index1.html in 

ustno odgovarjaš na vprašanja. 

https://eucbeniki.sio.si/slo8/2293/index1.html


 

 

 3. KORAK – USTVARJANJE po dnevu dejavnosti 

V tem tednu si doma imel/a tudi dan dejavnosti, in sicer dan zdravja. V šoli smo 

se o tem pogovarjali in izmenjevali mnenje, zdaj pa to ni mogoče, zato smo se 

odločili, da ti damo priložnost, da zapišeš, kako si preživel/a dan zdravja doma. 

Če ti je bolj v spominu ostal kulturni dan, se lahko navežeš tudi nanj.  

Spodbujamo ustvarjalnost brez meja – kako si preživel/a dan zdravja doma, 

lahko izraziš svoje mnenje, lahko opišeš potek dneva, lahko opišeš, kako si 

poskrbel/a ta dan za svoje zdravje, lahko napišeš pripoved o doživetju, lahko 

zapišeš, kaj zabavnega se ti je zgodilo, lahko celo napišeš pesmico ali kako 

drugače poustvariš domače dogajanje.  

Kako ustvarjati? 

 Izberi temo – o čem boš pisal/a? 

 Izberi obliko besedila, ki ga boš napisal/a – opis, pripoved, mnenje, 

pesem … 

 Napiši besedilo. 

 Besedilo vsaj dvakrat preberi, dopolni svoj zapis in popravi napake. 

 Besedilu daj zanimiv naslov. 

 Zapis deli učiteljem (če želiš): natipkaj ga v spodnjo povezavo. Tam 

zbiramo zanimive ustvarjalne izdelke učencev, saj želimo izdati šolsko 

literarno glasilo. Kar nekaj jih že imamo in zelo veseli bomo tudi tvojega. 

https://forms.gle/RzBn4M7nYqBhT1tr9 

Tedenska naloga je opravljena. Super!  

Aktiv učiteljev slovenščine 
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