
8. RAZRED – SLOVENŠČINA, 20. 4.–24. 4.  
 
 
Dragi osmošolci! 
Teden, ki je pred nami, je zadnji pred prvomajskimi počitnicami, zato ga bomo namenili preverjanju 
in utrjevanju znanja. Prav tako bomo v tem tednu izvedli KULTURNI DAN, in sicer v sredo, 22. 4. 
 
 
 
 
Razdelek v delovnem zvezku: Jezik: Besede združujemo v stavek 
in  Književnost: Realizem 
 
Potrebuješ: DZ (str. 47–88 ter 163–176), zvezek za jezik in za književnost   
 
Vsebine: 

 Odvisniki in realizem na Slovenskem – preverjanje in utrjevanje znanja 
  Tokratno preverjanje in utrjevanje znanja vam bomo učiteljice poslale po e-pošti. Zadnjo 
stran (križanko, geslo in svojo oceno znanja) poslikajte in pošljite svoji učiteljici slovenščine 
na njen e-naslov do petka, 24. 4. 2020. Če kdo nima možnosti zadnjega lista natisniti, naj 
poskuša stran prepisati ali pa učiteljici posreduje samo pravilne odgovore (npr. 1A itn.) 
Če se le da, poskušajte rešiti brez pomoči, če pa se kje zatakne, si pomagajte z zvezkom in 
delovnim zvezkom. 

       
           Predviden čas: 45 minut. 

 
 

 Poustvarjanje po ogledu gledališke predstave Vihar v glavi 
  Da bi opravil spodnjo nalogo, si najprej oglej predstavo Vihar v glavi (povezava je v  
      zavihku Kulturni dan). Verjamemo, da se te je predstava tako ali drugače dotaknila, saj si  
      se tudi ti lahko prepoznal v vsaj enem od najstnikov, ki nastopajo v njej.    
      Lahko si opazil, da ljudje velikokrat rečemo nekaj drugega, kot v resnici mislimo (ker nas  
      je sram, se bojimo …). S tem bo povezana tvoja naloga. 
 

           Na prazen brezčrten list papirja (lahko je barven) na levo stran lista zapiši Ko učitelju  
               rečem …, na desno pa V resnici mislim …  
               Na primer: 
 
 

 
          

 
 
 
 
          
        Pri pisanju bodi pozoren le na slogovno primernost besed (brez vulgarizmov …). 
 

 
      Tvoja naloga tega tedna je, da list (lahko jih narediš tudi več) fotografiraš in pošlješ 

svoji učiteljici po e-pošti – do četrtka, 23. 4. 
 

Ko rečem:  v resnici mislim: 
V redu sem. Pustite me na 

miru, vse mi gre 

na živce. 



  Predviden čas: 45 minut. 
 
 

Povratna informacija učiteljic 
Preverjanje znanja je narejeno tako, da boš na svoj e-naslov prejel podatke o svojem rezultatu. 
Če česa ne razumeš, svoji učiteljici piši po e-pošti, pa bosta skupaj našla rešitev. 
 
Uspešno delo ti želimo! 

Učiteljice slovenščine  
 

ŠPELA CIMERMAN HUDOPISK (1. skupina SLJ) – spela.cimerman@osmetlika.si 
NINA BRADICA (2. skupina SLJ) – markovic.nina@gmail.com 
HELENA KOSTELEC (3. skupina SLJ)  – heldzi8@hotmail.com 
PETRA KOSTELEC (4. skupina SLJ) – petra.kostelec@gmail.com 
 

ŽELIMO VAM PRIJETNE IN ZDRAVE POČITNICE! 
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