
9. RAZRED – SLOVENŠČINA  
 
Razdelek v delovnem zvezku: JEZIK: Besede združujemo v stavke in povedi 
 
Potrebuješ: DZ, str. 92–100 , zvezek za jezik/slovnico  
 
Vsebine: 

 Pojasnjevalno priredje (SAMO ZA UČENCE, ki so pri učiteljici Heleni Kostelec.) 
  Najprej v zvezek za jezik/slovnico zapiši spodnji zapis v modrem, zatem reši naloge v     
      DZ (str. 92–96, naloge 1.–7.)  
Na strani 95 si opozorilo (!) v modrem okvirju obrobi s fluorescentnim označevalnikom in 
temeljito preberi. 
  Zapis v zvezek za jezik/slovnico:  
 

6. POJASNJEVALNO PRIREDJE 
 
Nina je najvišja devetošolka, saj meri 175 centimetrov. 
 
VEJICA: DA 
VEZNIKI: SAJ, KAJTI, TO JE, IN SICER, NAMREČ 
 
V pojasnjevalnem priredju drugi stavek pojasnjuje dejanje iz prvega stavka. 

 
  Predviden čas: 45 minut + 45 minut. 
 

 Sklepalno priredje (SAMO ZA UČENCE, ki so pri učiteljicama Špeli Cimerman Hudopisk in 
Heleni Kostelec.) 
   Najprej v zvezek za jezik/slovnico zapiši spodnji zapis v modrem, zatem reši naloge v     
      DZ (str. 97–100, naloge 1.–7.)  
  Zapis v zvezek za jezik/slovnico: 
 

7. SKLEPALNO PRIREDJE 
 
Nina meri 175 centimetrov, torej je najvišja devetošolka. 
 
VEJICA: DA 
VEZNIK: TOREJ 
 
V sklepalnem priredju drugi stavek podaja logičen sklep dejanja iz prvega stavka. 

 
  Predviden čas: 45 minut + 45 minut. 
 

ZGORAJ OMENJENE NALOGE VELJAJO TUDI ZA UČENCE, KI SO MANJKALI IN ZGORAJ 
OMENJENIH STRANI V DELOVNEM ZVEZKU NIMAJO REŠENIH.  
 

 

 Spodaj je priložen delovni list. Če imaš možnost, ga natisni, sicer ga prepiši v zvezek za 
jezik/slovnico in reši naloge. V wordovi obliki ga lahko rešenega vrneš učiteljici, da preveri 
rešitve. 
 



Rešen delovni list pretipkaj ali fotografiraj in ga pošlji svoji učiteljici slovenščine na e-
naslov. 

  Predviden čas: 45 minut. 
 

 Samostojno preverjanje znanja 
Na spletni strani na povezavi https://interaktivne-

vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/priredja/index.htm reši vsaj eno nalogo in preveri svoje znanje o 
priredjih. 
 

 
Povratna informacija učiteljic 
Naloge so tako napisane, da jih lahko učenec/učenka rešuje sam. Ko poglavje rešiš, ga lahko 
samostojno pregledaš v spletnem delovnem zvezku, ki vsebuje tudi rešitve (https://folio.rokus-
klett.si/?credit=ODGKS6_2izd&pages=92-100). 
Če česa ne razumeš, svoji učiteljici piši po e-pošti, pa bosta skupaj našla rešitev. 
Nekatere naloge bo treba pretipkati ali pofotografirati in jih poslati svoji učiteljici – prav tako po  
e-pošti. Pri tem si pomagaj z navodili KAKO NAPIŠEMO E-POŠTO UČITELJU 
(http://osmetlika.splet.arnes.si/files/2020/03/Kako-pi%C5%A1emo-u%C4%8Ditelju.pdf). 
 
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 
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