
SLOVENŠČINA , 6. d; 25. 5. 2020 – 29. 5. 2020 

Pozdravljeni, učenke in učenci 6. d! 

  
Pred nami je zadnji teden meseca maja in z vsakim dnem več obdelane snovi, ki smo jo 
učitelji načrtovali za usvojitev znanj v šolskem letu 2019–2020 za naše šestošolce. Pohvalim 
vse vas, ki dobro delate doma in to dokazujete s svojimi e-sporočili. :-) 
V več kot dveh mesecih ste veliko časa presedeli tudi za računalnikom. Mogoče ste ob tem 
dobili idejo, da bi se vpisali na katero od dejavnosti, ki jo ponujajo organizacije, združenja, 
klubi. Morda se je kdo od vas navdušil nad igranjem košarke v klubu, igranjem inštrumenta v 
glasbeni šoli ... 
Pogosto ni dovolj, da potrkaš na vrata in vprašaš, če te vzamejo k dejavnosti. Potrebno je 
izpolniti obrazec. Takemu obrazcu pravimo prijavnica. 
V tem tednu boš razmišljal o prijavnici. Izvedel boš, čemu jo izpolnjujemo, kako in na kaj 
moraš pri izpolnjevanju še posebej paziti, katere podatke moraš vpisati. 
  
V 2. delovnem zvezku, str. 121–127, 22. poglavje: »Naj se prijavim?«, se boš tega naučil. 
Delal boš samostojno. Sledi navodilom. Če jih ne razumeš, jih preberi počasi še enkrat. 
Ko rešiš dve strani, s pomočjo spletne povezave preveri ustreznost rešitev. 
  
Ponavljanje.               
2. delovni zvezek, str. 127–132. 
V nadaljevanju boš rešil naloge, povezane z vpisom v Mladinsko šolo računalništva. 
Ponovil boš tudi znanje o: 

  besednih družinah, 
  sopomenkah in protipomenkah, 
  prevzetih besedah, 
  samostalniku, 
  predlogu, 
  razmerju vzrok – posledica, 
  glagolu, 
  prislovu. 

  
Ko razmisliš in zapišeš vse rešitve, jih preveri s pomočjo spletne povezave. 
  
Spletna povezava: 
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24271&file=1 
  
Naloga je opravljena, ko je s pisalom drugačne barve označen pravi, dopolnjen ali popravljen 
zapis, dodan datum opravljenega dela ter podpis staršev. 
  
Ponovi tudi jezikovno snov prejšnjih nalog, od začetka 2. dela DZ, »Slovenščina za vsak dan 6, 
IZDAJA S PLUSOM«. 
  
Ali še bereš vsak dan deset minut? 

Z vsakodnevno vadbo izboljšuješ svojo tehniko branja. 
  
Obveščaj me o svojem delu in napredku. 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24271&file=1


Kdor mora še dokončati bralno značko, naj mi piše. 
Prijetno preživljajte delovni in prosti čas. 
  
Lep pozdrav! 

Milena Herblan Gostiša 
 


