SLOVENŠČINA
NAVODILA ZA DELO V 9. RAZREDU (od 14. 4. 2020 do 17. 4. 2020)
Ta teden, ki je nekoliko krajši, bomo namenili preverjanju in se tako pripravljali na ocenjevanje,
ki nas čaka v mesecu maju.
TOREK, 14. 4. 2020
OD MODERNE DO SODOBNE KNJIŽEVNOSTI
V zvezku za književnost najprej natančno ponovi obdobje moderne z deli in predstavniki, ki
smo jih obravnavali pri pouku. Potem na podoben način ponovi vsa dela in avtorje, ki si jih
spoznal od 7. do 9. razreda in spadajo v sodobno književnost.
Sledi tvorbna naloga, s katero boš preveril svoje znanje in mi jo pošlji na mail.
Primerjaj Kettejevo pesem Na otčevem grobu z Grafenauerjevo pesmijo Življenje. V
besedilu izpostavi:


temo in sporočilo obeh besedil;



zunanjo zgradbo;



eno jezikovno sredstvo, ki ga najdeš.

Besedilo naj bo povezano in naj ne bo daljše od šestih povedi.

SREDA, 15. 4. 2020
BESEDNE VRSTE - preverjanje
V zvezku za jezik ponovi vse besedne vrste. Izpiši si, kaj kateri besedni vrsti določamo.
Nato določi besedne vrste v naslednji povedi, ki jo zapiši navpično. Bodi natančen in določi
vse, kar posameznim besednim vrstam določamo. Rezultat svojega dela mi pošlji na mail.
Na okroglem kovinskem termometru v njegovi sobi je zjutraj živo srebro baje pokazalo
nizke temperature, čeprav sta mu prijatelja dobro zakurila ob osmi uri zvečer.

ČETRTEK, 16. 4. 2020
DODATNI POUK – priprava na NPZ
Danes imamo na urniku dodatni oziroma dopolnilni pouk. Izkoristite ga za pripravo na NPZ.
Na spletni strani ric.si pojdite na zavihek nacionalno preverjanje znanja, nato na levi strani
na zavihek predmeti, kjer izberete slovenščina v 9. razredu. Izberite si en preizkus, ki ga še
nismo reševali , in ga rešite.

PETEK, 17. 4. 2020
PODREDNO IN PRIREDNO ZLOŽENA POVED - preverjanje
Ponovi odvisnike iz osmega razreda ( vprašalnice, veznike in kako odvisnik strniti), nato se loti
še priredno zložene povedi in ponovi, kakšna razmerja med stavki lahko prevladujejo v priredno
zloženi povedi.
Nato reši naslednji nalogi in mi ju pošlji na mail.ž
NALOGA 1
V danih povedih obkroži glavni stavek, vprašaj se po odvisniku, ga določi in strni.

Pomembno je vedeti, kako se je snežna odeja spreminjala skozi leto.
Sneg lahko zdrsne po pobočju, čeprav so dokaj nizke temperature.
Agencija RS nam je v pomoč, da se zavarujemo pred najhujšim.
V hribe se ni dobro odpraviti brez oddajnika in balona.
Ni vse zlato, kar se sveti.
Preden prideš do njegovega doma, moraš premagati več ovir.
Ljudje občudujejo ta mogočen slap, ki pa je odmaknjen.
Kjer so se stikale reke, je prišlo do hudih spopadov.

NALOGA 2
V danih povedih določi razmerje med stavkoma oziroma določi vrsto priredja.

Prvi fevdalci so bili tu grofje Ortenburški, sledili so jim Celjani in Habsburžani.
Turki so poskušali grad večkrat zavzeti, a je bilo močno obzidje zanje huda ovira.
Bila je neznosna vročina, zato smo se odpravili na potep pozno popoldne.
Žal pa nikdar ne bo posebna znamenitost, saj je skrit v kotlu.
Verjetno se bom udeležil ekskurzije ali pa bom ostal na počitnicah.
Na cilj sem pritekel prvi med vsemi tekmovalci, torej sem prejel zlato odličje.

