Osnovna šola Ivana Roba
Šempeter pri Gorici

Šolsko leto: 2109/2020

NALOGE ‒ SLOVENŠČINA 7. a
(18. 5. 2020‒21. 5. 2020)
Ponedeljek, 18. 5. 2020

Torek, 19. 5. 2020

Sreda, 20. 5. 2020
Četrtek, 21. 5. 2020

Učenec natisne UL in ga vloži v mapo. Učenec naj na UL prebere
snov in se jo nauči. Če učenec nima možnosti, da bi natisnil UL,
naj prepiše snov v mapo.
Učenec kopira naslov https://mailchi.mp/rokus-klett/zaprtje-ol-brezplaendostop-do-vseh-e-gradiv-za-uencedijake-in-uiteljeprofesorje?e=f45bad33f9
in
ga prilepi v googlov iskalnik. Klikne na www.iRokus.si in se
prijavi (izmisli si uporabniško ime in geslo), nato klikne na Dodaj
brezplačno gradivo, levo klikne Slovenščina in izbere DZ
Slovenščina za vsak dan 7 ‒ Izdaja s plusom, izbere gumb desno
zgoraj Dodaj gradivo in klikne še na gumb V iZbirko. Učenec reši
vaje v DZ 2. del (str. od 95 do 99, in sicer do naslova Prislovno
določilo). Ker doma nima DZ, naj v mapo napiše naslov Predmet
in napiše samo rešitve nalog. Pri reševanju vaj v DZ si pomaga s
snovjo o predmetu, ki jo je že prejel. Učenec mi pošlje rešitve
ene strani v DZ v torek, 19. 5. 2020.
Učenec natisne UL in ga vloži v mapo. Učenec naj na UL prebere
snov in se jo nauči. Če učenec nima možnosti, da bi natisnil UL,
naj prepiše snov v mapo.
Učenec kopira naslov https://mailchi.mp/rokus-klett/zaprtje-ol-brezplaendostop-do-vseh-e-gradiv-za-uencedijake-in-uiteljeprofesorje?e=f45bad33f9
in
ga prilepi v googlov iskalnik. Klikne na www.iRokus.si in se
prijavi (izmisli si uporabniško ime in geslo), nato klikne na Dodaj
brezplačno gradivo, levo klikne Slovenščina in izbere DZ
Slovenščina za vsak dan 7 ‒ Izdaja s plusom, izbere gumb desno
zgoraj Dodaj gradivo in klikne še na gumb V iZbirko. Učenec reši
vaje v DZ 2. del (str. od 99 do 106, str. 129/10, str. 130/11, str.
118/18. Ker doma nima DZ, naj v mapo napiše naslov Prislovno
določilo in napiše samo rešitve nalog. Pri reševanju vaj v DZ si
pomaga s snovjo o prislovnem določilu, ki jo je že prejel.

Učiteljica: Tatjana Harej, prof.

