
Dragi učenci! 

Prišel je čas za nekaj novega, drugačnega – učenje na daljavo. Čeprav s takšnim načinom dela 

nimate izkušenj, verjamem, da nam bo skupaj uspelo.  

V nadaljevanju sem vam pripravila navodila, kaj vse morate narediti v prihajajočem tednu  (23.−27. 

marec), tako da kar veselo na delo …  

 

Ostanite zdravi in uživajte v krogu najdražjih. Upam, da se kmalu vidimo! 

 

6. RAZRED 

V DZ na strani 134 preberi besedilo Kako doma vzgojimo genija? 

Reši naloge 2−25, 27 in 30−47 na straneh 135−149. Če DZ nimaš doma, zapiši rešitve v šolski zvezek.  

 

Svoje odgovore fotografiraj  in mi jih najpozneje v četrtek, 26. 2. 2020, pošlji na e-naslov: 

mirjana.miladic@gmail.com. Za nagrado ti pošljem rešitve  Odgovore si preveri do petka. 

Če boš pri reševanju naletel na težave, mi piši na omenjeni e-naslov in ti bom pomagala. 

 

DZ je dostopen na strani: 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=SZVDPLUS6SDZ_2del&pages=i 

 

Postopek prijave/registracije na iRokus.si :  

1. Na portalu irokusplus kliknite na gumb Prijava.  

2. Če na portal dostopate prvič, kliknite na polje Registracija in vnesite zahtevane podatke. Tako se 

boste registrirali in ustvarili uporabniški račun. 

3. v iZbirko dodaj svoj delovni zvezek (2. del), ki ga najdeš v zavihku Dodaj brezplačna gradiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=SZVDPLUS6SDZ_2del&pages=i


Dragi učenci! 

Prišel je čas za nekaj novega, drugačnega – učenje na daljavo. Čeprav s takšnim načinom dela 

nimate izkušenj, verjamem, da nam bo skupaj uspelo.  

V nadaljevanju sem vam pripravila navodila, kaj vse morate narediti v prihajajočem tednu (23.−27. 

marec), tako da kar veselo na delo …  

 

Ostanite zdravi in uživajte v krogu najdražjih. Upam, da se kmalu vidimo! 

 

7. RAZRED 

 

V DZ boš na strani 39 v 11. poglavju (Od zore do mraka) spoznal opis življenja osebe. Najprej reši 1. 

nalogo. 

 2. in 3. nalogo naredi v šolski zvezek. Nato preberi besedilo na straneh 40−41 in reši naloge 7−25. 

 

Svoje odgovore fotografiraj  in mi jih najpozneje v sredo, 25. 2. 2020, pošlji na e-naslov: 

mirjana.miladic@gmail.com. Za nagrado ti pošljem rešitve  Odgovore si preveri do četrtka. Nato pa 

do petka reši še 26. nalogo na strani 47. Opis življenja osebe mi pošlji po elektronski pošti. Govornega 

nastopa pa ni treba pripraviti. 

Če boš pri reševanju naletel na težave, mi piši na omenjeni e-naslov in ti bom pomagala. 

 

Če DZ nimaš doma, zapiši rešitve v šolski zvezek. DZ je dostopen na strani: 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=SZVDPLUS7SDZ_2del&pages=i 

 

 

Postopek prijave/registracije na iRokus.si :  

1. Na portalu irokusplus kliknite na gumb Prijava.  

2. Če na portal dostopate prvič, kliknite na polje Registracija in vnesite zahtevane podatke. Tako se 

boste registrirali in ustvarili uporabniški račun. 

3. v iZbirko dodaj svoj delovni zvezek (2. del), ki ga najdeš v zavihku Dodaj brezplačna gradiva.  
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Prišel je čas za nekaj novega, drugačnega – učenje na daljavo. Čeprav s takšnim načinom dela 

nimate izkušenj, verjamem, da nam bo skupaj uspelo.  

V nadaljevanju sem vam pripravila navodila, kaj vse morate narediti v prihajajočem tednu (23.−27. 

marec), tako da kar veselo na delo …  

 

Ostanite zdravi in uživajte v krogu najdražjih. Upam, da se kmalu vidimo! 

 

8. RAZRED 

Pri pouku smo spoznali besedilno vrsto opis postopka. V DZ reši naloge 13−22 na straneh 45−47. 

Posnetek iz 17. naloge najdeš na povezavi: https://folio.rokus-

klett.si/?credit=SZVDPLUS8SDZ_2del&pages=46-47 

Nato se loti sklopa Vaja dela mojstra na straneh 48−52. Reši naloge 1−9 in nalogo 12. 

Če DZ nimaš doma, zapiši rešitve v šolski zvezek. DZ je dostopen na strani: 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=SZVDPLUS8SDZ_2del&pages=i 

 

 

Postopek prijave/registracije na iRokus.si :  

1. Na portalu irokusplus kliknite na gumb Prijava.  

2. Če na portal dostopate prvič, kliknite na polje Registracija in vnesite zahtevane podatke. Tako se 

boste registrirali in ustvarili uporabniški račun. 

3. v iZbirko dodaj svoj delovni zvezek (2. del), ki ga najdeš v zavihku Dodaj brezplačna gradiva.  

 

 

Svoje odgovore fotografiraj  in mi jih najpozneje v četrtek, 26. 2. 2020, pošlji na e-naslov: 

mirjana.miladic@gmail.com. Za nagrado ti pošljem rešitve  Odgovore si preveri do petka. 

Če boš pri reševanju naletel na težave, mi piši na omenjeni e-naslov in ti bom pomagala. 
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Dragi učenci! 

Prišel je čas za nekaj novega, drugačnega – učenje na daljavo. Čeprav s takšnim načinom dela 

nimate izkušenj, verjamem, da nam bo skupaj uspelo.  

V nadaljevanju sem vam pripravila navodila, kaj vse morate narediti v prihajajočem tednu (23.−27. 

marec), tako da kar veselo na delo …  

 

Ostanite zdravi in uživajte v krogu najdražjih. Upam, da se kmalu vidimo! 

 

9. RAZRED 

Na spletu poišči predlanski NPZ iz slovenščine. Tudi če nimaš na voljo tiskalnika, naloge NPZ reši na 

list.  

Spletna stran z NPZ iz leta 2018: https://www.ric.si/mma/N181-101-3-1/2018061413285200/ 

 

Po končanem reševanju si preveri rešitve, ki jih najdeš na strani: https://www.ric.si/mma/N181-101-

3-2/2018061413285331/ 

 

Če boš pri reševanju NPZ naletel na težave, mi piši na e-naslov in ti bom pomagala. 

 

Ko se vrnemo v šolske klopi, nas čaka še pisanje spisa, ki vam ga bom ocenila. Za vajo napiši spis z 

naslovom Kako sem preživel »CORONA POČITNICE«. Besedilo zapiši v zvezek za slovenščino, obsega 

naj vsaj eno stran, pazi na odstavke in pravopisne napake. Do petka, 27. 3. 2020, mi ga pošlji na        

e-naslov: mirjana.miladic@gmail.com. 
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