
SLOVENŠČINA–9. RAZRED 

Navodila za samostojno delo 

 

 Četrtek, 23. 4. 2020 

TEMA: Svetovni dan knjige 

 

 PREGLEJ rešitev  naloge 7, str. 53-54. Popravi napake, če je treba. 

7. naloga: 

a-naloga: 

 1. dvojica povedi:  

Dogodka: gledajo jo otroci, spremljajo jo družine, mladina in odrasli 

Dogodka sta potekala sočasno/drug za drugim. 

 2. dvojica povedi:  

Dogodka: prinesejo rekvizite, glasno navijajo 

Dogodka sta potekala sočasno/drug za drugim. 

• 3. dvojica povedi:  

Dogodka: gledajo kviz, v njem sodelujejo 

Dogodka sta potekala sočasno/drug za drugim. 

b-naloga: 

 Dogodka sta potekala  
sočasno/zaporedno.  

Eden od dogodkov je bil 
nepričakovan, izrazitejši. 

1. dvojica povedi A B 

2. dvojica povedi A B 

3. dvojica povedi A B 

c-naloga: 

Pisec je v povedih uporabil veznike ne samo – ampak tudi, ne le – temveč tudi, ne samo – marveč 

tudi. 

Z njimi je izrazil posledično/časovno/vzročno/stopnjevalno/pojasnjevalno razmerje. 

 

8. naloga: 

 Nikoli ni slabe volje in je poln energije.  je povezal 

 Tekmovalci so pri odgovorih ne le pametni, marveč tudi spretni.  je stopnjeval 

 Voditelj Pavle Ravnohrib ni samo voditelj oddaje, ampak zna tudi motivirati tekmovalce.  

je stopnjeval 

 Vsako leto se sedmošolci intenzivno pripravljajo nanj in se pri tem tudi veliko naučijo. 

je povezal 

 O zmagi odloča ne samo znanje, ampak so pomembni tudi hitri refleksi in sreča. je stopnjeval 

To pa je tudi namen oddaje in njenih ustvarjalcev 

 

 

 



 

 Danes je mednarodni dan knjige. Organizacija Unesco je 23. april leta 1996 

razglasila za svetovni dan knjige in avtorskih pravic. Ob tej priložnosti 

smo na šoli že nekaj let organizirali  noč knjige, dogodek, ki so ga učenci 

naše šole ponotranjili. Letos ga seveda ne bo, a to ne pomeni, da ne 

moremo tega dne zapolniti z branjem.  

 Za otroke je pomemben tudi 2. april, ki je določen za mednarodni dan 

mladinske književnosti. Tega dne se je rodil pravljičar Hans Christian 

Andersen, ki ga vsi poznamo. Ob tej priložnosti organizacija IBBY, ki skrbi 

za promocijo branja, med mlade vsako leto pošlje poslanico. Preberi jo 

na naslednji povezavi:  

https://www.ibby.si/index.php/int-ibby/ibby-2-april/361-lakota-po-besedah 

 NALOGA za danes je, da poiščeš poljubno zgodbo, lahko v knjigi, na 

spletu, reviji  in si jo prebereš.  

 

SPOROČI MI NASLOV PREBRANE ZGODBE! 

 

 

1. dodatna naloga (za oceno, za vse, ki si želite dvigniti povprečje. Npr. 4,5 

in več je zaključena 5; od 4 do 4,4 je zaključena 4, a z dodatnimi 

opravljenimi nalogami, si lahko to povprečje izboljšate) 

 

NAPIŠI SPIS Z NASLOVOM UJETI MED ŠTIRIMI ZIDOVI. 

Razmišljajte, kako se je spremenilo naše življenje, kako je vplivalo na vas, 

občutke ob začetku karantene in kasneje, opišite oz. izpostavite kakšen 

dogodek … 

 

Čas: do petka, 8. Maja 

 

Besedilo natipkaj in pošlji v wordovi datoteki. Oceni se po kriteriju za 

šolske spise. 

 

 

https://www.ibby.si/index.php/int-ibby/ibby-2-april/361-lakota-po-besedah

