
NAVODILA ZA POUK NA DALJAVO pri SLOVENŠČINI 

9. razred – 4. teden 

 

Draga devetošolka, dragi devetošolec, 

upam, da si zdrav/a in da pouk na daljavo poteka brez večjih težav. Tretji 

teden je uspešno že za tabo. Če imaš kakršno koli vprašanje ali težavo pri 

obravnavi snovi ali reševanju vaj za slovenščino, mi lahko pišeš na el. 

naslov: 

katjekar@gmail.com  (skupina učiteljice Katje) 

tadejasola@gmail.com (skupina učiteljice Tadeje). 

Spodaj so navodila za pouk na daljavo pri slovenščini po dnevih.  

Vse dobro in ostani zdrav/a! 

Tvoja učiteljica slovenščine   

 

Ponedeljek, 6. 4. 2020 

1. V tem tednu bomo obravnavali književnost. Ta ponedeljek imamo 2 

šolski uri. Spoznali bomo novo literarno obdobje in predstavnike ter 

njihova dela. V zvezek napiši naslov MODERNA. V zvezek prepiši 

zapis o obdobju (Priloga1). 

2. V drugi šolski uri boš pri svojem delu uporabljal berilo in računalnik. 

3. Najprej na spodnji povezavi preberi in reši stran 404. 

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2394/index.html 

4. Nato v berilu preberi: Ivan Cankar: Bobi. Spoznal boš Cankarjevo 

črtico. Po branju reši naloge (str. 405—407) na spodnji povezavi 

mailto:katjekar@gmail.com
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eUčbeniki. Če berila nimaš doma, najdeš črtico tudi na spodnji 

povezavi. 

               https://eucbeniki.sio.si/slo9/2394/index1.html 

 

Torek, 7. 4. 2020 

 

1. Danes boš nadaljeval z nalogami, ki se nanašajo na črtico Bobi.  

2. Reši naloge (str. 408—411) na spodnji povezavi eUčbeniki: 

https://eucbeniki.sio.si/slo9/2394/index4.html 

 

 

Sreda, 8. 4. 2020 

1. V današnji uri si boš v zvezek zapisal naslov: Ivan Cankar: Bobi 

Pod naslov pa zapiši naslednje besedilo: 

 

Cankarjevi Bobi so črtica – najkrajša zvrst pripovedne proze. Omejena je 

na en sam (droben) dogodek, poudarjena so čustva in razpoloženje, ki se 

vzbudijo ob tem dogodku. 

Črtico je pri nas izpopolnil prav Ivan Cankar, vanjo je vnesel 

impresionizem – trenutno nizanje vtisov; in simbolizem – nizanje simbol 

(npr. bob – simbol bogastva). Imenoval jo je tudi vinjeta. V svojih črticah je 

prikazal odnos do matere in doživljaje iz otroštva in mladosti. 

2. Na spodnji povezavi si oglej še kratek posnetek o življenju Ivana 

Cankarja (5 min):  

https://www.youtube.com/watch?v=xQpwu2F5qks 
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3. V zvezek si boš zapisal tudi pomembnejše podatke o Ivanu 

Cankarju. Najdeš jih v berilu ali na spletni strani eUčbeniki (pri drugem 

vprašanju): 

              https://eucbeniki.sio.si/slo9/2394/index5.html 

 

Četrtek, 9. 4. 2020 

1. Danes pa boš pisatelj ti.  

Napiši  svojo črtico z naslovom Prizadelo me je. Piši o svojem 

otroškem razočaranju. Upoštevaj značilnosti črtice. 

Pri pisanju upoštevaj naslednje elemente: 

naslov, značilnosti črtice, prvoosebnega pripovedovalca. 

 

Svojo črtico napišete v zvezek ali na računalnik. Pošljete mi jo na e-

mail do nedelje, 12. 4. 2020, in sicer kot prilogo v Wordovem 

dokumentu oziroma kot fotografijo, če si pisal v zvezek. Pazi na 

lepopis.  

____________________________________________________ 

Če še nimaš gesla in dostopa do Rokusovih gradiv, se registriraj. Le-tako 

boš lahko tudi v nadaljevanju pouka na daljavo dostopal do našega e-

berila. 

 

Želim ti miren velikonočni vikend. Bodi dobro in ostani zdrav. 
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