8. RAZRED

9. teden
V tem tednu imamo na urniku 4 ure slovenščine. Po dveh tednih branja besedil (pesmi) v berilu,
razmišljanja o temah, sporočilih, lirskih subjektih, rimah, raznih pesniških figurah itd. ter po
seznanjanju z novimi pomembnimi avtorji boste zopet preklopili malo nazaj na jezik in reševali
naloge v delovnem zvezku. Razmišljali boste o strokovnih besedilih (kako jih beremo, ali
vsebujejo samo podatke, dejstva ali morda tudi avtorjevo mnenje, čustva itd.).
Povezava do interaktivnega delovnega zvezka:
https://folio.rokus-klett.si/?credit=SZVDPLUS8SDZ_1del&pages=82-83

1. ura: Strokovno besedilo – branje in razčlenjevanje
V DZ (1. del) na strani 83 poglej naslovno stran nove učne enote in najprej reši 1. in 2. nalogo
na strani 84. Zatem natančno preberi besedilo na strani 85, kot zahteva 3. naloga. Reši še
do 6. naloge.

2. ura: Strokovno besedilo – razumevanje in tvorba
V DZ (1. del) na straneh 88 in 89 naredi nalogi 9 in 10, nato pa v zvezek napiši besedilo,
v katerem boš primerjal svoje življenje z življenjem otrok v starem Rimu in ga pošlji v pregled
svoji učiteljici slovenščine. Besedilu daj svoj naslov.

3. ura: Objektivno in subjektivno besedilo
Besedila lahko vsebujejo samo podatke oz. dejstva, lahko pa avtor – sporočevalec vključi vanj
svoje doživljanje, občutke, mnenja itd. Na podlagi tega ločimo dve vrsti besedil, in sicer
objektivno in subjektivno.

 Reši naloge v DZ (1. del) od strani 102 do 106.

Povezava do interaktivnega delovnega zvezka:
https://folio.rokus-klett.si/?credit=SZVDPLUS8SDZ_1del&pages=102-103

Zapis v zvezek:
OBJEKTIVNO IN SUBJEKTIVNO BESEDILO
Objekt je predmet/stavba, ki je zgrajena po pravilih, zato v tem primeru ni prostora za čustva.
Takšno je tudi objektivno besedilo. Vsebuje samo preverljive podatke oz. dejstva o določeni
temi, iz njih pa ne izvemo, kaj pisec občuti. Po navadi ga napiše strokovnjak. V njem redko
najdemo gosto uporabo pridevnikov, pomanjševalnic, zato so v nasprotju s subjektivnimi
suhoparna.
Subjekt je oseba, ki lahko čuti in vrednoti svoja dejanja ter dejanja drugih. Takšno besedilo je
subjektivno, torej poleg preverljivih podatkov vsebuje tudi občutja, doživljanja in mnenja
pisca. Taka besedila lahko napiše kdorkoli.

4. ura: Vaja dela mojstra
Odpri DZ (1. del) na strani 90 in reši do vključno 20. naloge.

