
 
Predmet:  SLJ 
Razred:  6. d 
1. teden: 16. 3. – 20. 3. 2020 

 
Navodila za učenje na daljavo 
 
V tem tednu lahko prebereš dve dramski besedili, in sicer Tajno društvo PGC in Kralj v časopisu. Za lažjo organizacijo dela t i predlagam 
spodnjo razporeditev, urejeno po posameznih dnevih. 
 
Ponedeljek, 16. 3. 2020 
Iz berila prepiši definicijo dramatike (str. 133). S pomočjo spletnega SSKJ (www.fran.si) ponovi pojme: dejanje, prizor, režiser. 
Anton Ingolič: Tajno društvo PGC (berilo, 138.–141. str.) 
V zvezek odgovori na vprašanja (Dejavnosti pred branjem, str. 138). 
Vsaj trikrat preberi odlomek in podčrtaj manj znane besede. (Pomen besed lahko preveriš na spletni strani SSKJ.) 
Napiši strnjeno obnovo odlomka. 
Torek, 17. 3. 2020 
S celimi povedmi odgovori na vprašanja 1–7 (Dejavnosti po branju, str.141). 
Naredi 1. medijsko ustvarjalnico (str. 141). 
Sreda, 18. 3. 2020 
Samostojno reši 2. in 3. medijsko ustvarjalnico (str. 141). 
Četrtek, 19. 3. 2020 
Matija Logar: Kralj v časopisu (berilo, 126.–129. str.) 
V zvezek odgovori na vprašanja (Dejavnosti pred branjem, str. 126). 
Vsaj trikrat preberi odlomek in podčrtaj manj znane besede. (Pomen besed lahko preveriš v spletnem SSKJ.) 
Petek, 20. 3. 2020 
S celimi povedmi odgovori na vprašanja (Dejavnosti po branju, str.128). 
Naredi 1., 2. in 4. medijsko ustvarjalnico (str. 129). 
Prepiši definiciji (igralec, vloga) s strani 129. 
 
Obnovo prebranih knjig za bralno značko lahko pošlješ po e-pošti na naslov klavdija.hocevar(at)oslag.si.  
 
 
 
Predmet:  SLJ 
Razred:  6. a 
1. teden: 16. 3. – 20. 3. 2020 

 
Navodila za učenje na daljavo 
 
V zvezek napiši naslov: Velika začetnica 
Učbenik, str. 54: Preberi besedilo z naslovom: Praznik pomladi – Jurjevo 
Učbenik, str. 54 in 55, reši naloge: 1., 2., 3., 4. in rešitve zapiši v zvezek. 
Učbenik, str. 55, 56, prepiši vse definicije, kaj pišemo z veliko začetnico.  
Učbenik, str. 56, 57, reši naloge: 8., 9., 10., 11. in rešitve zapiši v zvezek. 
 
V zvezek zapiši naslov: Mala začetnica 
Učbenik, str. 57, reši 12. nalogo in rešitve zapiši v zvezek. 
Učbenik, str. 57, v zvezek prepiši definicijo, kaj pišemo z malo začetnico. 
Učbenik, str. 55, reši naloge:14., 15., 16., 17., in rešitve zapiši v zvezek. 
 
V zvezek zapiši naslov: Krajšave 
Učbenik, str. 59, reši 18. in 19.nalogo in rešitve zapiši v zvezek. 
Učbenik, str. 57, v zvezek prepiši definicijo za krajšave, okrajšave, kratice in simbole. 
Učbenik, str. 59, reši 20., 21. in 22. nalogo in rešitve zapiši v zvezek. 
 
V zvezek zapiši naslov: Ločila 
Učbenik, str. 60, reši 24. nalogo in rešitve zapiši v zvezek. 
Učbenik, str. 60, v zvezek prepiši definicijo za ločila. 
Učbenik, str. 60, reši 25., 26., 27., 28. nalogo in rešitve zapiši v zvezek. 
  



 
 
Predmet: slovenščina (Mateja Zupančič) 
Razred: 6. e 
1. teden: 16. 3. – 20. 3. 2020 
 

Navodila za učenje na daljavo 
 
Pozdravljena, učenka in učenec! 
Tu so navodila za samostojno delo. Če imaš kakšno vprašanja, s sabo nimaš berila ipd., mi napiši e-sporočilo (mateja.zupancic@oslag.si) 
pa ti lahko pošljem navodila/besedila/vaje v pdf-obliki. Prav tako mi lahko po e-pošti napišeš obnovo knjig za bralno značko. 
 
Vsa besedila, ki mi jih boš moral poslati, bom pregledala in jih vrnila z vidnimi popravki.  
 

Pa ne pozabi – zadržuj se doma ali zunaj na prostem, vendar brez druženja s sovrstniki. Za to bo še čas 😊 

 
 
Ponedeljek, 16. 3. 2020 
Strip 
Oglej si lutkovno predstavo Ti loviš (dostopna je na spletni strani Lutkovnega gledališča Ljubljana: http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video). 
 
Napiši podrobno obnovo te predstave in mi jo pošlji na e-naslov mateja.zupancic@oslag.si. Ne pozabi na ustrezno obliko e-pisma (uradni 
nagovor Spoštovani, uradni pozdrav, podpis, vikanje …). 
 
V zvezek/na list papirja nariši strip, v katerem predstaviš prizor, ki ti je bil v gledališki predstavi najbolj všeč. 
 
Torek, 17. 3. 2020 
Lewis Carrol: Alica v čudežni deželi 
V zvezek zapiši avtorico in naslov ter kratko besedilo o svojih sanjah: kaj sanjaš najpogosteje, sanjaš barve, te kdaj tlači nočna mora ... Kaj 
si sanjal danes ponoči? O sanjah povprašaj še svoje domače. Najzanimivejše sanje tudi ilustriraj. 
 
Vsaj dvakrat preberi umetnostno besedilo Alica v čudežni deželi (v berilu na straneh 100–102). 
 
Sreda, 18. 3. 2020 
Lewis Carrol: Alica v čudežni deželi 
Ponovno preberi besedilo (str. 100–102). V zvezek s približno 10 povedmi zapiši, o čem govori. Poskusi rešiti uganko (str. 103), zapisano v 
medijski ustvarjalnici. Prepiši, kaj so umetniška besedila (str. 103). 
 
Nato izdelaj Mačko Režalko. Mačko lahko izdelaš po lastnem navdihu (iz blaga, testa, papirja), lahko pa si pomagaš s spletnimi posnetki 
(npr. https://www.youtube.com/watch?v=qHFWRB7Q4WY, https://www.youtube.com/watch?v=3wb53kBDtkk). Mačko boš predstavil na 
razstavi mačk, ko se v šolo vsi vrnemo zdravi. 
 
Četrtek, 19. 3. 2020 
Boris. A. Novak: Prebesedimo besede 
Boris A. Novak je zapisal pesem Prebesedimo besede (str. 12, 13). 
Pesem preberi glasno in vsaj dvakrat. Potem poišči brata, sestro, starše in jim pesem z občutkom preberi. Povprašaj jih, ali jim je bila všeč. 
Njihov odgovor si zapiši. 
 
Na spletni strani reši kviz: https://www.1ka.si/a/260094. Če to ni mogoče, odgovori na vprašanja v berilu, in sicer na str. 13 (Dejavnosti po 
branju). 
 
V zvezek prepiši, kaj so nove besede in kdo so pesniki (str. 13). 
 
 
Petek, 20. 3. 2020 
Boris. A. Novak: Prebesedimo besede 
V zvezek na kratko zapiši nekaj podatkov o življenju Borisa A. Novaka (str. 12). Pripravi miselni vzorec, pesnika lahko tudi narišeš. Pomagaj 
si s spletnimi viri (npr. https://sl.wikipedia.org/wiki/Boris_A._Novak). 
 
Potem pa napni ušesa in prisluhni pesmi Mala marela je marelica (to je 4. pesem čarovnika Grege na CD-ju Četvorčki, dostopna na kanalu 
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vt69eGlre5s). 
 
Pesem poslušaj in jo zapiši v zvezek. Nauči se jo zapeti.  
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Predmet: SLJ 
Razred: 6. razred (b- in c-oddelek) 
1. teden: 16. 3. – 20. 3. 2020 
 
Navodila za učenje na daljavo 
 
V tem tednu lahko ponoviš števnik in prislov ter spoznaš črke in glasove slovenskega knjižnega jezika. Za lažjo organizacijo dela ti 
predlagam spodnjo razporeditev, urejeno po posameznih dnevih. 
Ponedeljek, 16. 3. 2020 
Ponovi vse, kar smo se učili o števniku in prislovu  (pomagaj si z učbenikom, zvezkom in učnimi listi). 
Slovenščina v oblaku, učbenik za 6. razred, stran 32–38. 
 
Torek, 17. 3. 2020 
Branje in razumevanje neumetnostnih besedil; Slovenščina v oblaku, učbenik za 6. razred, stran 40.  
V zvezek prepiši definicijo s strani 41. 
V zvezek reši naloge 1–8 (str. 40, 41). 
Sreda, 18. 3. 2020 
V zvezek reši naloge 9–21 (str. 42, 43, 44). 
Petek, 20. 3. 2020 
V zvezek prepiši definicijo s strani 45, nato reši naloge 22–26 (str. 45, 46). 
Na spletu poišči https://eucbeniki.sio.si/slo9/2216/index4.html in reši vaje 52.–59. str. 
Obnovo prebranih knjig za bralno značko lahko pošlješ po e-pošti na naslov jozica.pecnik(at)oslag.si. 
 
 

 
Spoštovani starši in učenci! 
Lepo prosimo, da se za nadaljnja navodila obrnete na učitelja slovenščine. 
Hvala za razumevanje. 
 
Aktiv slovenistk 
Špela Bagon, e-naslov: spela.bagon(at)oslag.si 
Irena Daugul, e-naslov: irena.daugul(at)oslag.si 
Klavdija Hočevar, e-naslov: klavdija.hocevar(at)oslag.si 
Jožica Pečnik, e-naslov: jozica.pecnik(at)oslag.si 
Mateja Zupančič, e-naslov: mateja.zupancic(at)oslag.si 
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