Draga devetošolka, dragi devetošolec!
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.
V tednu od 16. 3. pa do 20. 3. boš delal po naslednjem načrtu:
1) Če še nisi, preberi pesem Dragotina Ketteja Na otčevem grobu (berilo, str. 106)
in jo vsebinsko in oblikovno analiziraj s pomočjo vprašanj in nalog v berilu.
Ponovi znanje o sonetu. Zapis oblikuj v zvezek na stran za književnost. Preberi
zapis o pesniku in književnem obdobju.
2) Preberi pesem Josipa Murna – Aleksandrova Pesem (berilo, str. 104) in jo
vsebinsko in oblikovno analiziraj s pomočjo vprašanj in nalog ob besedilu. Zapis
oblikuj v zvezek na stran za književnost.
3) V zaokroženem besedilu primerjaj obe prebrani besedili in poišči tri
podobnosti ter tri razlike. Besedilo zapiši v zvezek na stran za književnost.
4) Preberi besedilo Prebrisani kuhar (Giovanni Boccaccio) na str. 52. Reši naloge
pod besedilom (Raziskujmo besedilo). Preberi in naredi izpis o noveli (Potujmo
v svet književnosti) ter preberi nekaj podatkov o pisatelju ter okoliščinah
nastanka zbirke novel Dekameron, v katero spada tudi Prebrisani kuhar. Poveži
z aktualnim dogajanjem po svetu in pri nas. Če imaš dostop do spleta, še
natančneje razišči okoliščine nastanka zbirke novel Dekameron, ni pa nujno.

Zapiši kratko razmišljanje, ki se ti porodi ob branju te anekdote o okoliščinah
nastanka svetovno znanega besedila (o krajšanju časa in pripovedovanju zgodb)
in trenutnim stanjem.
5) 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.
6) 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

