SLOVENŠČINA

8. R., 4. MUS

PONEDELJEK, 16. 3. 2020

Gradivo:
- delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 8, 1. del
- rešitve na www.devetletka.net/gradiva/slovenščina ali na irokus.si
Navodila za delo:
- Učenci samostojno rešijo vse naloge v 8. enoti DZ (Stavki – zidaki za povedi).
- S pomočjo rešitev preverijo svoje odgovore.
Dodatna navodila:
- Prilagam navodila za delo z besedilom za domače branje, ki jih je večina učencev že
prejela.
 Gradivo za domače branje:
Tavčar, Med gorami ALI Kersnik, Kmetske slike
(spletna povezava do knjig:
https://sl.wikisource.org/wiki/Med_gorami_(Ivan_Tavčar)
http://www.cloverleaf-mall.com/knjige/kmetske_slike.pdf)
 Učni list z navodili za delo s prebranim besedilom
(učenci ustrezen učni list prilepijo na stran za književnost in natančno sledijo
navodilom; za razlago/interpretacijo (3. alineja na učnem listu) si izberejo
POLJUBNO sliko/črtico, datum govornega nastopa izvejo ob vrnitvi v šolske klopi)
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Domače branje, 8. razred

JANKO KERSNIK

KMETSKE SLIKE
Prebral si zbirko slik (kratkih pripovedi, podobnih črtici) Janka Kersnika, zdaj pa je tvoja naloga, da pripraviš
še kratko predstavitev. Ta naj vsebuje:
-

-

kratko predstavitev življenja in dela avtorja (predstavi njegovo rojstvo, šolanje, delo in smrt ter
morebitne zanimivosti);
kratko predstavitev zbirke (število slik, skupne značilnosti vseh slik);
interpretacijo slike _________________________________
(sliko na kratko obnovi; predstavi glavne književne osebe; napiši, kateri družbeni sloj je opisan v
zgodbi; določi temo (ljubezenska, kmečka ipd.) in označi konec (srečen ali nesrečen), pri čemer navedi
tudi razloge za takšen konec);
mnenje o prebranih zgodbah.

Razporeditev posameznih delov tvoje predstavitve naj bo smiselna. Predstavitev naj bo čim zanimivejša.
Popestri jo z dodatnim gradivom. Ne pozabi navesti virov.
Predstavitev pripravi do ____________________________.
Želim ti veliko ustvarjalnosti.

Domače branje, 8. razred

IVAN TAVČAR

MED GORAMI
Prebral si zbirko črtic (kratkih pripovedi) Ivana Tavčarja, zdaj pa je tvoja naloga, da pripraviš še kratko
predstavitev. Ta naj vsebuje:
-

-

kratko predstavitev življenja in dela avtorja (predstavi njegovo rojstvo, šolanje, delo in smrt ter
morebitne zanimivosti);
kratko predstavitev zbirke (število črtic, skupne značilnosti vseh črtic);
interpretacijo črtice _________________________________
(črtico na kratko obnovi; predstavi glavne književne osebe; napiši, kateri družbeni sloj je opisan v
zgodbi; določi temo (ljubezenska, kmečka ipd.) in označi konec (srečen ali nesrečen), pri čemer navedi
tudi razloge za takšen konec);
mnenje o prebranih zgodbah.

Razporeditev posameznih delov tvoje predstavitve naj bo smiselna. Predstavitev naj bo čim zanimivejša.
Popestri jo z dodatnim gradivom. Ne pozabi navesti virov.
Predstavitev pripravi do ____________________________.
Želim ti veliko ustvarjalnosti.

