
SLOVENŠČINA - PETEK, 20. 3. 2020 

 

 

2. ura: 7. b 

 

Dragi moj 7. b, dobro jutro! 

Prvi teden dela na daljavo se počasi izteka. Upam, da vam ni bilo prehudo. Že včeraj sem prejela nekaj 

vaših uradnih pisem. Želim, da veste, da cenim vaš trud. Vse, kar prejmem, popravim in vrnem. Če še 

niste prejeli popravkov/komentarja, boste to dobili v kratkem. 

Pa poglejmo, kje smo ostali v sredo … 

 

V sredo ste spoznali, kako poimenujemo besedila, ki jih pišejo novinarji in ki so namenjena širši 

javnosti. Se še spomniš tiste besede? (Namig: namenjena so široki publiki.) 

So taka besedila javna ali zasebna? Kje jih lahko beremo?  

V zvezek si moral(a) izdelati zapis o novici in poročilu. Če si si razlago natančno prebral(a), si elemente 

zapisal(a), kot to kažejo puščice. 

 

NOVICA          POROČILO 

 

 

                                                                           

Zakaj     kako  

 

 

 

 

Kaj,        

kdo, 

kje, 

kdaj 



Prosim, preveri svoje rešitve: 

2. a) Prvo besedilo je novica, ker pove, kdaj in kje je potekal 16. Ljubljanski maraton ter kdo se ga je 

udeležil, drugo besedilo pa je poročilo, ker poleg naštetega pove tudi, kako je potekal. 

b) Potekal je 22. in 23. oktobra v Ljubljani.  

c) Dogodki v besedilu so prikazani v takem časovnem zaporedju, kot so se zgodili, ker si bralec na ta 

način najlažje predstavlja, kako so potekali.  

č) Ne, ampak tudi polmaratonci, cicibani, osnovnošolci, dijaki in odrasli rekreativci, ki so se preizkusili 

na krajših razdaljah.  

d) Zmagovalec 16. Ljubljanskega maratona je bil Daniel Too, zmagovalka pa Lydia Kurgat; oba sta 

Kenijca.  

e) Njegov osebni rekord pred tem nastopom je bil 2:08:29.  

f) Če bi tekmovali tudi ekipno, bi zmaga na maratonu pripadala Keniji, saj so vse medalje (razen 

bronaste v ženskem maratonu) osvojili tekači in tekačice iz te države.  

g) Polmaratonci so na štart stopili 23. 10. ob 10.30.  

h) Ne.  

i) Ker je bil promocijski tek netekmovalnega značaja.  

j) Na spletu ni rezultatov Lumpijevega teka, saj jih najverjetneje niti merili niso, ker so v tej kategoriji 

tekmovali cicibani.  

k) Na maratonu smo dobili enega zmagovalca in eno zmagovalko. 

 

Tokrat je pred tabo spet naloga, ki jo opravi s štoparico!  

Prebral(a) boš besedilo, ki ni ne novica ne poročilo, bi pa prav tako lahko bilo zapisano tudi v kakem 

časopisu. V SDZ na str. 71 preberi izhodiščno besedilo in reši naloge 2-7 na strani 72. Dela se loti 

zbrano in zavzeto. Predstavljaj si, da gre za pisno ocenjevanje in da moraš biti zelo hiter/hitra. 

Poišči pravo hitrost za branje – ta naj bo taka, da še razumeš, za kaj gre. 

Pod nalogo 7 zapiši, koliko časa si potreboval(a). 

 

Za danes bo to vse. Želim ti vse in samo dobro! Ostanite zdravi! 

 

 

 

 

 

 



4. ura: 9. a 
 

 

Dober dan! 

Kapo dol vsem, ki ažurno pošiljate domače naloge. Prosim za še malo potrpljenja tiste, ki vam še 

nisem vrnila vseh pregledanih nalog. 

Kot sem napovedala že včeraj, je danes na vrsti stari NPZ, ki sem vam ga razdelila v četrtek. Idealno bi 

bilo, če si lahko vzameš 60 min brez zunanjih dražljajev in brez telefona. V sebi poskusi ustvariti tako 

napetost, kot jo čutiš pred pisnim ocenjevanjem. 

Ne pozabi osnovnih napotkov reševanja: 

1. Vsebinska vprašanja so zastavljena v takem zaporedju, kot so v izhodiščnem besedilu podani 

podatki o njih. Zato ni smiselno besedilo brati vsakič od začetka. 

 

2. Vsako navodilo preberi od začetka do konca. Ne sklepaj, »kaj hoče naloga«! 

 

3. Odgovor poznaš, a ti v tem trenutku nikakor ne pride na mise l… Ob nalogi si naredi vidno 

čačko. K njej se lahko vrneš, ko rešiš vse drugo. Morda bo pa rešitev kje v naslednjih nalogah. 

 

4. Tvoja rešitev je napačna. Želiš jo popraviti. – Napačni odgovor prečrtaj in zraven vidno pripiši 

pravilnega. Ne zapravljaj časa s korekturnimi sredstvi in ne piši pravilne rešitve čez napačno. 

Tak odgovor je možno označiti za nejasen odgovor in točke zanj NE dobiš, čeprav si 

»mislil(a)« pravilno. 

 

5. Naloga zahteva odgovor v obliki povedi. POZOR! Vrednoteno bo dvoje: smiselna pravilnost 

odgovora, nato pa še pravopis in jezikovna pravilnost.  

 

• Piši s pisanimi ali malimi tiskanimi črkami.  

• Poved začni z veliko začetnico. 

• Poved zaključi s piko. 

• Spoznal(a) si vse vrste odvisnikov in priredij – točno veš, katera zahtevajo vejico, 

katera pa je ne prenašajo. V takih nalogah moraš dokazati, da znaš tudi to. 

• Če odgovor zahteva določeno število povedi, šteje višek zapisanih povedi kot napaka! 

 

6. V navodilu za tvorbno nalogo si PODČRTAJ, kaj moraš napisati. Nato: 

• Izdelaj osnutek, kaj želiš/nameravaš povedati 

• Misli iz osnutka oblikuj v povedi 

• Svoj zapis jezikovno obogati in pravopisno dodelaj 

 

7. Še ni poteklo 60 minut? Odlično! Poišči vse tiste naloge, ki si si jih označil(a) s čačko in ki 

potrebujejo tvojo dodatno pozornost. 

 

8. Ti je ostala še kakšna minuta? – Vrhunsko! Preglej svoje rešitve! 



Prosim, preglej si rešitve s pomočjo moderirane različice za vrednotenje tega NPZ. Do njih lahko 

dostopaš prek te povezave: 

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/materinscina3/2011120911353483/ . 

Če katere od nalog ne boš znal(a) vrednotiti ali ne boš prepričan(a) kako vrednotiti, lahko svojo 

rešitev fotografiraš in mi jo pošlješ v pregled.  

 

Po rešenem in pregledanem NPZ bom želela vedeti, katere naloge se ti zdijo najtežje oz. ti požrejo 

največ točk. 

 

ŽELIM VAM PRIJETEN KONEC TEDNA! OSTANITE ZDRAVI! 

 

 

 

 

 

 

Pred tabo je še zadnja šolska ura v tem tednu! Premagajva jo! 

Včeraj si moral(a) odgovoriti na vprašanja v zvezi s prebrano gledališko igro. Preveri, kako ti je šlo: 

1. Tanja, Peter in hišnik so v veleblagovnici želeli kupiti robota, ki pomaga reševati matematične 

naloge. 

2. Presenetil jih je teater v konzervah. 

3. Tanja si je želela videti Rdečo kapico. 

4. Rdeča kapica iz konzerve je bila  iz Amerike. 

5. V konzervi s teatrom iz Amerike je kar nekaj ameriških značilnosti: v njem nastopa šerif, 

pripeljejo se s Fordom (ameriška znamka avtomobila), oblečeni so kot kavboji, nagrada je 

razpisana v dolarjih, besedi O.K. in by … 

6. Sherlock Holmes si v veleblagovnici »sposoja« ideje pisateljev in pesnikov za muzej. 

 

Tvoja današnja naloga bo nekoliko drugačna. V berilu na strani 146 poišči zadnjo hišnikovo repliko: 

Slišali smo po radiu, da imate robote … Besedilo še enkrat preberi od tod pa do konca.   

Tanja in Peter sta se odločila, da kupita robota, o katerem jima je povedal šef. Reši nalogo iz zadnje 

zelene pike v berilu (str.147). 

Med pisanjem bodi pozoren/pozorna, kako je treba kaj zapisati (velike tiskane črke, zapis po  

vlogah …). 

Če je možno, lahko svoj prizor slikaš in zaprosiš starše, da mi ga pošljejo po elektronski pošti. Tako ti 

ga lahko tudi pregledam. 

5. ura: 6. a 

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/materinscina3/2011120911353483/


Ko to opraviš, bo današnja zaposlitev za SLJ opravljena! 

Želim ti zanimiv konec tedna! Pazi nase! 

Ostanite zdravi! 

 

 


