
9. razred 

Spoštovani učenec, 

pouk slovenščine se nadaljuje v nekoliko drugačni obliki. V tem tednu reši dva 

primera NPZ, in sicer za leto 2019 in 2018. Test lahko natisneš in rešuješ na liste. 

Nalepi vse v zvezek, lahko pa, če ne moreš natisniti, v zvezek zapisuješ le rešitve. 

Predlagamo, da si delo razporediš po urah tekom tedna (glej predlog spodaj).  

V primeru, da ne najdeš odgovorov ali česa ne znaš, lahko prek e-pošte svoji 

učiteljici pošlješ vprašanje, dvom ali zaprosiš za pojasnilo. 

 

Ponedeljek (2 šolski uri) 

Lahko meriš čas. Na voljo imaš 60 minut, pol ure pa nameni preverjanju rešitev. 

V kolikor imaš kakšne težave z dostopom ali razumevanjem nalog, se obrni na 

svojo učiteljico (mejl je na spletni strani šole). 

Reši prvi in drugi del NPZ 2019 https://www.ric.si/mma/N191-101-3-

1/2019061310501326/  in ga s pomočjo rešitev na 

https://www.ric.si/mma/N191-101-3-2/2019061310501490/ preglej. Ponovi 

vsebine, ki so ti pri reševanju delale težave.  

Svoji učiteljici po mejlu (poišči ga na spletni strani šole) do srede do 12h  sporoči, 

koliko točk bi po svoji presoji dobil in kje si imel težave. 

 

Torek 

Reši le prvi del NPZ 2018 https://www.ric.si/mma/N181-101-3-

1/2018061413285200/ . Čas si razporedi tako, da rešuješ pol ure, 15 minut 

nameni preverjanju. Rešitve so na https://www.ric.si/mma/N181-101-3-

2/2018061413285331/ 

 

Sreda 

Reši drugi del NPZ 2018 https://www.ric.si/mma/N181-101-3-

1/2018061413285200/ . Čas si razporedi tako, da rešuješ pol ure, 15 minut 

nameni preverjanju. Rešitve so na https://www.ric.si/mma/N181-101-3-

2/2018061413285331/ 
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Svoji učiteljici po mejlu do petka  do 12h  sporoči, koliko točk bi po svoji presoji 

dobil in kje si imel težave. 

 

Četrtek 

Interaktivne vaje  

a) Klikni na besedo, za katero mora stati vejica, in vejico dopiši. Morebitne 
napake popravi in ponovno klikni gumb Preveri. 

!!!   Vsaj 5 povedi, ki so pravilno rešene, zapiši tudi v zvezek. 

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/priredja/vaja_1.htm 

 

b) Določi vrsto priredja. Odgovor izberi iz spustnega menija. 

Ko končaš z reševanjem, klikni gumb Preveri, da izveš, kako uspešen si bil. 

!!!   Vsaj 5 povedi, ki so pravilno rešene, zapiši tudi v zvezek. 

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/priredja/vaja_2.htm 
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