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SLOVENŠČINA 
 

SLJ 9. razred, vse skupine, 1., 2. junij 2020 

 

Pozdravljeni,  devetošolci! 

 

Za večino devetošolcev je minilo teden dni od vrnitve v šolske klopi, nekaj pa vas je 

zaradi zdravstvenih razlogov ostalo doma. Navodilo za pouk slovenščine na daljavo je 

za začetek tedna, za preostale teme, ki jih bomo obravnavali v šoli, pa se boš 

dogovoril/-a s svojo učiteljico slovenščine.  

 

Navodilo za delo 

Andrej Rozman Roza: Najemnina ali We are the nation on the best location  

(delovni zvezek: od str. 233 do 236) 

 

➢ V delovnem zvezku na str. 233 preberi zapsi o življenju in delih Andreja 

Rozmana Roze. 

➢ Preberi odlomek iz dramskega besedila Najemnina (DZ: str. 233, 234). V njem 

nastopa Mirko, ki je v svojem prizadevanju, da bi slovenščino zaščitil pred 

ogrožajočimi vplivi angleščine že kar malo smešen. Pove pa kljub temu marsikaj 

takšnega, da se človek nekoliko zamisli o njegovih besedah. Med branjem 

označi to, kar je nagovorilo tebe. 

➢ V zvezek zapiši naslov  Andrej Rozman Roza: Najemnina ali We are the 

nation on the best location in nato: 

• v eni povedi zapiši, o čem govori prebrani odlomek, 

• zapiši, kateri del odlomka si označil in utemelji, zakaj ravno ta del.  

• utemelji, zakaj spada umetnostno besedilo Najemnina med dramslka 

besedila. 

➢ Reši naloge v delovnem zvezku, ki se navezujejo na prebrani odlomek. 

➢ Svoje rešitve lahko preveriš v Rešitvah nalog iz samostojnega delovnega 

zvezka Od glasov do knjižnih svetov 9 

(https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24391&file=1). 

  



IZBIRNI PREDMET OBDELAVA GRADIV: KOVINE 

8. TEDEN: Razvoj strojev (do 15.5.) 

• Poiščite in zapišite kako se je skozi zgodovino razvijalo področje energetike (ročno 

delo, živalska vprega, stroji …) 

• Razložite pojme: ČLENEK, OS, GRED, MAZIVA – kje se uporabljajo, kako 

delujejo… 

 



9. TEDEN: Delovanje strojev in uporaba (do 22.5.) 

Delovanje 4-taktnega motorja - https://www.youtube.com/watch?v=i59OaPuM35A 

• Narišite shemo kako si predstavljate, da deluje motor z notranjim izgorevanjem. 

• Poiščite glavne dele motorja - https://podpora.sio.si/4-taktni-bencinski-motor/ 

• Kaj pomeni, da ima motor 4 takte? 

• Opiši vsak takt posebej 

 

10. TEDEN: Težave fosilnih goriv in alternative (do 29.5.) 

Za promet po meri ljudi - https://www.youtube.com/watch?v=XTo-Mded4pM 

Električni avto proti klasičnemu - https://www.youtube.com/watch?v=UKttFDnKSp8 

Primerjava električne avtomobila s klasičnim - https://www.youtube.com/watch?v=ewcWN-rHQ6Q 

Alternativni viri energije - https://www.youtube.com/watch?v=qLzgjFq7VP4 

• Kakšne težave imamo zaradi prekomerne uporabe fosilnih goriv?  

• Kako lahko zmanjšamo porabo fosilnih goriv? 

• S kakšnimi viri lahko nadomestimo oz. zmanjšamo potrebo po fosilnih gorivih?  

• V kakšno smer si prizadevamo v razvoju transporta? 

• Kaj lahko narediš ti, da zmanjšaš porabo fosilnih goriv? 

11. TEDEN: IZDELAVA PLAKATA/IZDELKA (do 5.6.) – OCENA 

• Vso snov si napišite na liste/v zvezke ali 

• naredite računalniški zapis (Word/PowerPoint) ali 

• naredite plakat z vso vsebino ali 

• naredite maketo izdelka s tega področja. 

IZDELKE NAREDITE DO 5.6., dopišite IME, PRIIMEK, RAZRED jih slikajte 

in mi jih pošljite na: damijan.vodusek@guest.arnes.si 

        Damijan Vodušek, učitelj TIT 
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