
Draga	učenka,	dragi	učenec!		

	

Sreda,	1.	4.	2020	

DOPOLNILNI	POUK	

9.	razred	

1)	Ob	spodnje	odlomke	besedil	pripiši	vrsto	besedila	glede	na	namen	oz.	funkcijo,	tj.	
funkcijsko	zvrst.	Ustno	ponovi	značilnosti	vsake	zvrsti.	
	
Podatkov o poteku COVID-19 v nosečnosti 
je trenutno malo. 

Blag potek bolezni. Po do sedaj znanih 
podatkih nosečnice niso bolj ogrožene od 
splošne populacije, je pa potrebna posebna 
pozornost pri nosečnicah s pridruženimi 
boleznimi. Trenutno ni podatkov o smrti 
nosečnic zaradi COVID-19. Bolezen pri 
nosečnicah običajno poteka z znaki blage 
gripe/prehlada, predvsem s kašljem, 
vročino in kratko sapo. 
(Vir:	https://www.nijz.si/sl/nosecnost-in-porod-v-casu-sirjenja-okuzbe-

s-covid-19,	30.	3.	2020)	

	

________________________________	

Katja:	Ojla,	bejba.	

Tina:	Hej!	

Katja:	Dej	mi,	pliz,	pomagi	pr	slovi,	nimam	

blage!	

Tina:	Ti	kr	u	izi,	sej	bo	šlo.	Ni	tko	bed,	k	se	

ti	zdi.	

Katja:	Tnx!	

	

__________________________________	

 

Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski 
razvoj Aleš Cantarutti je napovedal, da v 
Slovenijo prihajajo velike količine zaščitne 
opreme, med drugim tudi prepotrebnih mask. 
Prejel so namreč več kot 1000 ponudb za 
dobavo zaščitnih sredstev in pomoč pri 
logistiki. 

(Vir:	https://www.24ur.com/novice/slovenija/ce-skupaj-nosimo-maske-
scitimo-eden-drugega.html,	30.	3.	2020)	
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2)	Iz	povedi	izpiši	glagole	in	jim	določi	osebo,	število,	čas,	naklon,	vid,	in	način.	

Bilo je pozimi in sneg je ležal krog in krog. Držala je samo ozka gaz, ljudem dovoljna, od 
vasi do vasi, ker takrat še ni bilo tako cest kakor dandanes. V naših časih je to vse drugače, 
seveda; saj imamo, hvalo Bogu, cesto do vsakega zelnika. Nesel je Krpan po ozki gazi na 
svoji kobilici nekoliko stotov soli; kar mu naproti prižvenketa lep voz; na vozu je pa sedel 
cesar Janez, ki se je ravno peljal v Trst. Krpan je bil kmečki človek, zato ga tudi ni poznal; 
pa saj ni bilo časa dolgo ozirati se; še odkriti se ni utegnil, temveč prime brž kobilico in 
tovor ž njo pa jo prenese v stran, da bi je voz ne podrl. Menite, da je Krpana to kaj mudilo 
kali? Bilo mu je, kakor komu drugemu stol prestaviti. 

Cesar, to videvši, veli kočijažu, da naj konje ustavi. Ko se to zgodi, vpraša silnega moža: 
"Kdo pa si ti?" 

(Vir:	http://lit.ijs.si/martinkr.html,	30.	3.	2020)	

	
	
Če	se	ne	znajdeš	in	če	česa	ne	razumeš,	mi	napiši	e-pismo	in	ga	pošlji	na	moj	e-naslov.	

Rešene	naloge	mi	lahko	pošlješ	v	pregled.	

Veliko	užitkov	in	veselja	pri	domačem	delu,	pazi	nase	in	na	svoje	najbližje!	Upam,	da	se	

kmalu	vidimo!	J																																																																																						Urša	Kirn	
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