
NAVODILA ZA POUK NA DALJAVO pri SLOVENŠČINI – 9. razred  

8. teden  

(11. 5. –15. 5.) 

Draga devetošolka, dragi devetošolec,  

za vami je priprava na govorni nastop. Povratno informacijo o pisni predlogi 

boste dobili v tem tednu. Upoštevajte popravke in bodite pozorni, da bo vaš 

govorni nastop dolg najmanj 5 minut. Naslednji teden pričnemo z 

ocenjevanjem. Govorne nastope bomo izvedli s pomočjo videokonference 

Zoom. Termine smo uskladili. Dan pred govornim nastopom boste dobili 

povabilo. 

Govorne nastope bomo izvedli 18.—20. 5. 2020 ob 11.00, kot smo že 

dogovorjeni.  

 

V tem tednu pa imamo pet ur slovenščine. 

 

Če imaš kakršno koli vprašanje ali težavo pri obravnavi snovi ali reševanju 

vaj za slovenščino, mi lahko pišeš na el. naslov: 

katjekar@gmail.com 

tadejasola@gmail.com 

 

Vse dobro in ostani zdrav/a! 

Tvoja učiteljica slovenščine 

 

 

 

 

mailto:katjekar@gmail.com
mailto:tadejasola@gmail.com


Ponedeljek, 11. 5. 2020 

 

1. V preteklih urah smo spoznali tri predstavnike moderne in njihova 

dela, spomni se jih. V današnji dveh urah boste spoznali še zadnjega 

predstavnika literarnega obdobja moderne, to je Josip Murn 

Aleksandrov. 

2. Najprej na spodnji povezani poslušaj čudovito Murnovo pesem v nežni 

glasbeni interpretaciji v izvedbi skupine Sence. 

Josip Murn: Jesenska (v izvedbi Sence)URL 

 

 

3. Prisluhni še eni glasbeni interpetaciji Murnove pesmi Sneg; klikni na 

spodnjo povezavo. 

 
Josip Murn: SNEG (v izvedbi: Tantadruj)URL 
 
 
Josip Murn - Aleksandrov: SNEG 

 

Brez konca padaš, drobni sneg, 
na tihi gozd in na poljano, 
nekje kraguljčki, hitri beg, 
spet molk za mano in pred mano. 
 
Kaj moč mi, čas, kaj si mi dan? 
Kar bilo - kot v sneg zakopano! 
Kar bode - kot ta tiha plan 
brez konca širi se pred mano. 
 

4. V nadaljevanju boš pri obravnavi Murna potreboval dostop do 

eučbenika. Na spodnji povezavi reši naloge, in sicer na straneh 437, 

438 (izpusti nalogo s posnetkom recitacije) do vključno s stranjo 443. 

                   https://eucbeniki.sio.si/slo9/2398/index.html 

 

5. Danes sledi še zapis v zvezek o zadnjem avtorju moderne.  

https://ucilnice.arnes.si/mod/url/view.php?id=1148092
https://ucilnice.arnes.si/mod/url/view.php?id=1148120
https://eucbeniki.sio.si/slo9/2398/index.html


Podatke o avtorju najdeš na spodnji povezavi, in sicer pod 

dokumentom Murn, In čarovnica (takoj nad navodili za 6. teden). Preberi si 

življenjepis avtorja, ki je zapisan v powerpointu; lahko pa si ga 

prebereš  v berilu ali na spletu.  

V zvezek napiši naslov: JOSIP MURN ALEKSANDROV in zapiši 

pomembne podatke o avtorju. 

                   https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29413#section-4 

 

Torek, 12. 5. 2020 

 

1. Danes boš utrdil znanje o moderni. Ob tem naj dodamo le še 

pomembna 3 imena književnikov, ki jih imenujemo »sopotniki 

moderne«; živeli in ustvarjali so v času moderne, a niso v celoti 

izkazovali pisanja, značilnega za moderno.  

 

2. V zvezek si pod Murnovim življenjepisom zapišite: 

 

SOPOTNIKI MODERNE SO:  

Zofka Kveder (Misterij žene, Iz naših krajev, Njeno življenje)  

Fran Saleški Finžgar (Pod svobodnim soncem)  

Fran Milčinski (Butalci) 

 

3. Na spodnji povezavi pa boš sedaj rešil naloge na straneh 444—450 

(na strani 450 izpusti 10. nalogo, v zvezek pa boš zapisal 9. nalogo, 

ki jo bomo pregledali že v šoli. 

                 https://eucbeniki.sio.si/slo9/2399/index.html 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29413#section-4
https://eucbeniki.sio.si/slo9/2399/index.html


 

Sreda, 13. 5. 2020 

1. Tokrat te čakajo naloge o MODERNI v programu Worksheets. 

LiveWorksheets poznate. Kliknite na spodnjo povezavo, rešite UČNI 

LIST, kliknite FINISH (končaj) in ga pošljite v pregled (Email my 

answers to my teacher).  

2. Vpišite svoje ime in priimek, razred, predmet (SLJ) in e-naslov 

učiteljice, ki te poučuje slovenščino: 

                  katjekar@gmail.com 

PAZI, tokrat:  tadejagermadnik@gmail.com  in NE: tadejasola@gmail.com 

LiveWorksheet - MODERNAURL 

 

Četrtek, 14. 5. 2020 

1. Zaključili smo z literarnim obdobjem MODERNA. Danes bomo ponovili 

vsa literarna obdobja. 

2.  Tudi tokrat te čakajo naloge v programu Worksheets. LiveWorksheets 

poznate. Kliknite na spodnjo povezavo, rešite UČNI LIST, kliknite 

FINISH (končaj) in ga pošljite v pregled (Email my answers to my 

teacher).  

3. Vpišite svoje ime in priimek, razred, predmet (SLJ) in e-naslov 

učiteljice, ki te poučuje slovenščino: 

                 katjekar@gmail.com 

PAZI, tokrat:  tadejagermadnik@gmail.com  in NE: tadejasola@gmail.com 

Pregled književnosti (LiveWorksheets)URL 

 

 

mailto:katjekar@gmail.com
mailto:tadejagermadnik@gmail.com
mailto:tadejasola@gmail.com
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Tako, pa si uspešno zaključil teden, obarvan s književnostjo. 

Dobro se pripravi na govorni nastop. Želim ti lep vikend. 

_____________________________________________________ 

 

V prostem času vzemi v roke knjigo po svoji izbiri, prav tako 

ne pozabi na bralno značko. Ko prebereš knjigo za bralno 

značko, mi na moj e-naslov napiši avtorja in naslov knjige, 

vsebino v 5 povedih ter mnenje o knjigi. 

 


