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Gradivo/pripomočki: 
- delovni zvezek Slovenščina za vsak dan 9, 2. del  
- rešitve na www.devetletka.net/gradiva/slovenščina ali na irokus.si   
- zvezek 
- računalnik 

 

Navodila za delo: 
 
1. URA 
 

- Upam, da ti je bila predstava, ki si si jo ogledal/-a v torek, 14. 4., všeč. Prav pa je, da 
znaš povedati tudi, kaj ti ni bilo všeč. Da znaš izraziti svoje mnenje o nečem, npr. o 
knjigi, predstavi, filmu idr., ter to tudi utemeljiti, je pomembno, ko pišeš oceno. 
Značilnosti te besedilne vrste si že spoznal/-a v 6. razredu, tako da ocena predstave, 
ki te čaka v delovnem zvezku, služi bolj kot ponovitev, spoznal/-a pa boš tudi kup 
strokovnih izrazov, povezanih z gledališčem. 
 

- Za začetek si v delovnem zvezku preberi oceno predstave z naslovom Sodobni 
kapitalizem in odgovori na vprašanja (nal. 3, str. 44). 
 

- S pomočjo SSKJ razloži neznane besede (nal. 4, str. 46).  
 

- Reši nal. 6–9 na str. 46–47 in preveri rešitve.     
   
 

2. URA   
 

- Za začetek ustno odgovori na naslednja vprašanja in tako preveri, koliko si si 

zapomnil/-a (lahko si pomagaš z nal. 8 na str. 47 v DZ, 2. del): 

 Ali sporočevalec v oceni hvali, graja ali oboje? 
 Je ocena objektivno ali subjektivno besedilo? Utemelji.  
 Kako lahko ocena, ki je javno objavljena, vpliva na bralce? 

 
- Reši nal. 10, 11, 12 in 14 na str. 48–50 ter preveri rešitve. 

 
- Za konec v reviji/časopisu/spletu poišči oceno knjige, filma, predstave, zgoščenke ali 

druge kulturne ali zabavne prireditve. Fotografiraj jo s telefonom in mi jo pošlji po e-
pošti. 
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Dodatna navodila:  
 
 V torek, 14. 4., je kulturni dan. Želim ti veliko užitkov ob ogledu predstave.  

 
 Ob morebitnih vprašanjih/nejasnostih me kontaktiraj na e-naslov 

tadeja.plut@guest.arnes.si/maja.premrl@guest.arnes.si.  
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