Draga učenka, dragi učenec,
9. teden …
Smo že skoraj pri koncu . Še en teden na daljavo, potem pa se 25. maja vidimo
tudi v razredu. Tako bomo lahko zaključili snov in ocene. Če bo kdo še med
oceno, se bomo dogovorili za ustno ocenjevanje znanja. Najverjetneje bomo
pisali tudi kratko ocenjevanje iz PRIREDNO ZLOŽENIH POVEDI (snov, ki smo jo
obravnavali zadnje 3 tedne).
V tem tednu ni potrebno ničesar pošiljat. Pomembno je le, da si sproti pošiljal,
kar je bilo potrebno. Še nekaj vas je takih, ki niste poslali vsega (vključno z
osmim tednom), zato to naredite v tem tednu, da se ne bomo po
nepotrebnem zapletali še s tem( pregledala bom zvezke in delovne zvezke, zato
prvo uro k slovenščini v tednu po 25. 5. 2020 prinesite vse).

1. in 2. ŠOLSKA URA (v tednu od 18. 5. do 22. 5. 2020)
1. V zvezek za NEUMETNOSTNA BESEDILA napišeš naslov Kako napišemo
oceno knjige, nato zapišeš datum.
V teh dveh urah se bomo ukvarjali z oceno. Pa ne tisto šolsko. Ocenjujemo
lahko marsikaj, ne le znanje, ocenimo lahko knjigo, članek, film … lahko tudi
avto, kolo …
Vendar pa se bomo pri slovenščini ukvarjali predvsem z oceno besedila, npr.
knjige. Če se spomnite, bi morali za zadnje domače branje, napisati oceno
knjige. Ker seveda kar nekaj časa ni bilo možno dobiti knjig, ker so bile knjižnice
zaprte, je to odpadlo.
1. Najprej preberi, kaj je ocena besedila (DZ, str. 125)
2. Preberi oceno romana Nebo v očesu lipicanca (3. naloga v DZ, str. 127)
3. V zvezek napiši naslov Nebo v očesu lipicanca, mladinski roman Dese
Muck, nato v povedih odgovori na spodnja vprašanja (vprašanj ne
prepisuj).
- V katerih odstavkih izvemo nekaj podatkov o avtorici.
- S katero besedo bi lahko zamenjal podčrtano besedno zvezo v povedi iz 3.
odstavka novo poved zapiši):
Roman, ki ga jemljem pod drobnogled, je izšel leta 2010.

_________________________________________________________________
- Kje se zgodba dogaja in iz katerega odstavka to izveš? Odgovori v eni povedi.
- Kateri so glavni junaki romana in v katerih odstavkih so predstavljeni?
- V predzadnjem odstavku je zapisano tudi, kaj nam knjiga sporoča. Poišči
sporočilo in ga zapiši.
- Kakšen je slog pisanja Dese Muck?
- Ali besedilo, ki si ga prebral, ustreza navodilu Kako napišemo oceno knjige?

Za vajo reši še naloge na spletni strani
https://eucbeniki.sio.si/slo9/2238/index1.html in sicer str. 191–193

3. . ŠOLSKA URA (v tednu od 18. 5. do 22. 5. 2020)
1. Danes boš samostojno obdelal še eno ločilo, ki nam je ostalo. To je: TRI
PIKE
Pojma STIČNO in NESTIČNO že poznaš. Če se ne spomniš, kaj to pomeni, naj ti
osvežim spomin:
Zelo grobo rečeno pomeni STIČNO (se stika) – brez presledka, NESTIČNO (se
ne stika) – s presledkom.
Bolj natančno pa so ločila lahko LEVOSTIČNA (samo na levi brez presledka),
DESNOSTIČNA (samo na desni brez presledka). Desnostičen je na primer
zaklepaj.

2. Sedaj pa napiši naslov v zvezek: TRI PIKE
Najprej preberi spodnje primere in razlago:
1. primer:
V spominu jo bomo ohranili kot vedno nasmejano in pozitivno osebo …

- Ali so v prvem primeru tri pike stično ali nestično ločilo?
- Kaj pomenijo 3 pike v 1. primeru? Izberi.

a) Nedokončano besedo.
b) Naštevanje.
c) Nedokončano misel.
Seveda, v prvem primeru so tri pike nestično ločilo in zaznamujejo
nedokončano misel.
2. primer:
Ob težkih trenutkih so nam pomagali številni sorodniki: teta Minka, stric Peter,
sestrična Ana, nečak Tine …
Ali tudi v tem primeru tri pike zaznamujejo nedokončano misel? Kaj pa? Ali so
stične ali nestične?
Tako je. V drugem primeru 3 pike pomenijo nadaljevanje naštevanja in jih pišemo
s presledkom, torej nestično.

3. primer:
Ta šmentana Matilda, vzela mi je že tri otroke, da bi jo hu… vzel!
Kako bi nadaljeval izpuščeni del besede? Tako je. Nadaljevanje je …dič.
Poglej, kako je s stičnostjo treh pik v vseh treh primerih. Ugotovil si, da so tri pike
stične samo v 3. primeru, ko zaznamujejo izpust besede.
4. Primer:
Roža je sklonila glavo,
Ovenelo je njeno cvetje /…/
Kaj pa bi tri pike pomenile v teh poševnih oklepajih? Tako je – izpust ostalih
verzov.
Sedaj pa povzetek napiši v zvezek:

5. Sedaj pa naredi 1. nalogo v DZ, str.141.
Naredi še vaje na:
https://eucbeniki.sio.si/slo9/2248/index6.html
Tako boš ponovil še poglavje o Sožalju. Reši do str. 291. Tako boš ponovil še
poglavje o pomišljaju.

