Draga sedmošolka, dragi sedmošolec!
Zaradi izjemnih okoliščin se ne moremo
srečati v učilnici, a vseeno lahko znanje
sloveščine razvijaš tudi doma s pomočjo
najinih navodil. Ves čas ponavljava, da
je branje pomembna veščina za vsako
dejavnost, zato bo tvoje domače delo
usmerjeno predvsem v branje in poustvarjanje po prebranih besedilih. Ta teden boš za
delo pri slovenščini potreboval berilo in zvezek ter pisalo pa tudi barvice.
V tednu od 16. 3. pa do 20. 3. boš delal po naslednjem načrtu:
1) Še enkrat preberi odlomek iz humoreske Josipa Jurčiča Kozlovska sodba v Višnji
Gori (berilo, str. 28). V zvezek zapiši naslov besedila in izpiši vse neznane,
nenavadne besede ter jih razloži s pomočjo slovarčka ob besedilu. Po branju v
zvezek reši naloge pod besedilom – razen predzadnje. Preberi Male učenosti in
naredi izpiske za stopnjevanje, vsevednega pripovedovalca, pretiravanje in
humoresko. Ilustriraj poljuben prizor iz besedila. Preberi tudi nekaj informacij o
pisatelju.
2) Preberi komedijo Žarka Petana Pet Pepelk (berilo, str. 54). V zvezek zapiši naslov
besedila in izpiši vse neznane, nenavadne besede ter jih razloži s pomočjo
slovarčka ob besedilu. Po branju v zvezek reši vse naloge pod besedilom (razen
zadnje). Iz Malih učenosti si izpiši značilnosti za dramsko besedilo. Na str. 64 in 65
si oglej, kako poteka prostopek ugledališčenja dramskega besedila.
3) Izmed spodaj naštetih pravljic si izberi eno in napiši njeno posodobljeno verzijo.
Trnuljčica, Sneguljčica, Rdeča kapica, Motovilka, Zlatolaska

4) Po opravljenih nalogah sestavi tedensko spremljanje znanja za svoje sošolce po
zgledu preteklih tedenskih spremljanj znanja. Preverjanje naj vsebuje teme, ki si
jih predelal ta teden, vse naloge moraš znati rešiti. Ko se spet srečamo, si boste
vaša preverjanja razdelili in poskušali rešiti preverjanje drugega sošolca.
5) Še zadnja naloga, za katero pa imaš časa štirinajst dni – pobrskaj po domači
knjižnici oz. knjižni polici in izberi knjigo, ki je še nisi prebral in se ti zdi zanimiva,
ki se ti je že dolgo nasmihala s police in za katero nikoli nisi našel časa. Ne
obremenjuj se z žanrom, primerna pa naj bo tvoji starosti. Nato pa se zabubi v
branje, da bo naš bralni klub stekel, ko se ponovno snidemo. Ob branju izpolnjuj
spremljevalno knjižico o knjigi.
Veliko bralnih užitkov in veselja pri domačem delu, pazi nase in na svoje najbližje!
Upava, da se kmalu vidimo! J
Lara Rebrica in Urša Kirn

