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Festival Pranger v sodelovanju s Knjižnico Rogaška Slatina razpisuje 

natečaj ELA – Mali Pranger za najboljšo pesem 

Tema letošnjega natečaja je D O L G Č A S! 
 

Kdo lahko sodeluje?   

Vsak učenec ali učenka od 1. do 9. razreda osnovne šole. 
 

Oblika pesmi: Lahko je napisana v svobodni pesniški obliki ali v eni od znanih oblik (npr. sonet, 

balada, haiku …). 

Rok za oddajo prispevka: 25. 4. 2020.  

Izdelek ali izdelke pošlji na zorica.matovic@oskosmac.si. 

Želiš izvedeti več? – Piši mi in vprašaj! 

 

 

 

DOPOLNILNI POUK ZA 9. RAZRED: 
 
Naloge za utrjevanje dobiš na tej povezavi. Primere, ki ti bodo povzročali preglavice, mi pošlji po 
elektronski pošti in pojasnila ti bom morebitne nejasnosti. 

 

 

http://www.knjiznica-rogaska-slatina.si/
mailto:zorica.matovic@oskosmac.si
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/priredja/index.htm
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Dobro jutro!  

Oglej si slike. V katere jezike je prevedena ta humoreska? 

 

 

  5. ura: 7. a 
 

1. ura: 7. b 



 

                  

 

V prejšnjih dveh šolskih urah si bral(a) »narobe pravljico«. Danes boš poslušal(a) radijsko igro, ki 

prikazuje »narobe razmišljanje« nekaterih ljudi. Za katero delo gre? Ali morda poznaš zgodbo? 

Na spodnji povezavi je posnetek radijske igre, ki je nastala po tem Jurčičevem delu. Udobno se 

namesti (prednost šole na daljavo je tudi ta, da zdaj lahko poslušaš leže na postelji!) in prisluhni! 

Kozlovska sodba v Višnji Gori 

 

Ti je bila radijska igra všeč? Te je spravljala v jok ali si se tu pa tam tudi nasmejal(a)? V uvodu sem 

napisala, da zgodba prikazuje »narobe razmišljanje« nekaterih ljudi. Se strinjaš, da so narobe 

razmišljali? V čem je njihov pogled na svet in ravnanje (delo) napačno? Ali se kdaj tudi sam(a) znajdeš 

v položaju, ko tako razmišljaš? Kdaj - ko si vesel(a), žalosten/žalostna, utrujen(a), jezen/jezna …? 

Včasih nas močna čustva tako ponesejo, da razmišljamo skrajno nespametno! Hm … ali celo sploh ne 

razmišljamo! Zato je prav, da pred ravnanjem počakamo, da se jeza/čustvo malo poleže … 

 

Če želiš, lahko radijski igri prisluhneš še enkrat.  

https://www.youtube.com/watch?v=NF8EHmZEcl8&list=RDNF8EHmZEcl8&index=1


2. ura: 8. a 
 

 

Besedilo, ki ste ga včeraj prebrali, je OPIS DELOVNEGA POSTOPKA. Preglejte si rešitve nalog na str. 

100 in 101. 

 

2. Glagoli so: Izdelajmo si, potrebujemo, biti mora, se ne bo zlomila, bomo zabili, izdelamo, 

Izrežemo, narišemo, zarežemo, naredimo, morajo biti, gre, bomo pritrdili, upognemo, uporabimo, 

bo pokrila, nanizamo, gre, pritrdimo, bo omogočalo, se vrti, ne udarja, je, zabijemo, preizkusimo, 

pihamo, bo, preizkusimo.  

a) V 1. osebi.  

b) V povednem naklonu.  

 

 

V zvezek napiši naslov OPIS DELOVNEGA POSTOPKA. Na kratko, lahko samo s ključnimi besedami, 

zapiši, kaj je značilno za to besedilno vrsto. 

Nato reši nalogi 3 in 4 v SDZ na strani.101-102. 

 

Do torka reši po želji: ali nal. 5 s strani 102 (piši v zvezek) ali si oglej video s spodnje povezave in opiši 

delovni postopek na podlagi posnetka. Čokoladne kroglice (Marie biscuits so masleni piškoti.) 

 

Recept je preizkušen. Je eden tistih, ki vedno uspejo. Če ti starši dovolijo, ga lahko tudi preizkusiš. (V 

tem primeru se priporočam za kakšno fotografijo tvojega umetniškega dela!) 

SSKJ smo že uporabljali skupaj. Pa znaš uporabljati tudi dvojezični slovar? 

 

 

 

                              

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uj3pjr749iM


3. ura: 6. a 
 

 

Dober dan! 

Upam, da včerajšnja naloga ni bila pretežka. Verjetno ste opazili, da sem v navodilu k 7. nalogi 

naredila napako. Sopomenki sta bili v zelenem in rdečem odlomku. Oprostite. 

Zdaj pa na delo: za začetek si preglej včerajšnje rešitve. 

2) 5., 1, 2., 1, 1, 1., 2. 

3) sta nosila – 3. os., dv.   se je vleklo – 3. os., ed. 

 

je bil – 3. os., ed.    je vprašal – 3. os., ed. 

4) imam – sem imel(a)   želiš – si želel(a) 

 

5) V tem odstavku sta dva samostalnika srednjega spola. Dovolj je bilo izpisati enega. 

Nadstropje – T (na koga/kaj) 

Nošenje – I (kod/kaj) 

 

6. težek – težji – najtežji 

    slaba – slabša – najslabša 

 

7. Sopomenki sta v zelenem in rdečem odlomku: blok in stolpnica 

 

8. mu – 3. os., ed., D 

Reši nalogi v SDZ na str. 46. 

Ostani dobro! 😉 

 

 

 

 

 



4. ura: 9. a 
 

 

Dober dan! 

S spisi se bližam koncu. Zamudnike počakam še do jutri, potem podam skupno povratno informacijo 

in izdelamo skupno popravo. Učenci, ki ste pripovedovali o življenju znanih oseb, niste opravili 

naloge, ki vam je bila naložena. Vzemite si do 8 dni časa, da napišete pripoved o življenju vašega 

prednika ali starejšega družinskega prijatelja, soseda. Slavne osebe tokrat NE pridejo v poštev. 

 

Danes je na vrsti še ena besedilna vrsta, morda celo taka, ki nam v življenju lahko pride še kako prav! 

Z današnjo tehnologijo se lahko znajdemo vedno in povsod, a ko je baterija na telefonu prazna ali ko 

ni signala za telefon, takrat nam lahko predstavlja ključno pomoč OPIS POTI. 

Če pomislimo, čemu je namenjena ta besedilna vrsta, nam ni težko ugotoviti, katere so njene 

značilnosti. Vseeno si preberi, katere elemente mora imeti tako besedilo (SDZ str. 117). Reši naloge 

na straneh 118 in 119. 

Lepo bodi. Ostani zdrav(a)! 

 

5. ura: 7. a 
 

 

Dober dan! 

Današnje napotke najdeš v navodilih za 1. uro! Pazi nase!  

 


