
SLOVENŠČINA , 6. d; 18. 5. 2020 – 22. 5. 2020 

Pozdravljeni, učenke in učenci 6. d! 

  
Pred nami sta le še dva majska tedna. V času »dela od doma« ste se pri slovenščini že veliko 
novega naučili in spoznali. Vse to spremljam in je razvidno iz vaših odzivov. 
  
Naloge so vsak dan skrbneje opravljene. 
Moja navodila preberete od začetka do mojega podpisa. Spoznali ste, da je najbolj učinkovito 
prebrati navodilo v celoti, da lahko vi potem načrtujete svoje delo. Tako ste bolj 
osredotočeni in učinkoviti  pri svojem samostojnem delu. 
  
V urah tega tedna boš zaposlen z 21. poglavjem 2. delovnega zvezka: 

»Izbiraj in izberi, str.106–120« 

  
Preberi navodila 

  
Razmišljal boš, pri čem nam pomaga vozni red, kje se nahaja, kako ga beremo in zakaj so 
vozni redi javni seznami. 
  
Reševal boš naloge, ki te bodo postopoma vodile do zadnjega dela. 
  
Naloge rešuj po delih. S pomočjo spletnih rešitev preveri svoje delo in ga z drugačne barve 
pisalom označi. Nepopolno dopolni, nepravilno popravi, pravilnemu odgovoru nameni 
kljukico. Delo ni dokončano, če nisi opravil vseh postopkov. Tudi v šoli si moral slediti 
rešitvam ob preverjanju vseh vrst nalog. 
  
V nadaljevanju. 
Izvedel boš tudi, da je jedilni list seznam. Morda veš, seznam česa? :-) 
Izvedel boš, kdo ali kaj in čemu je razvrščen v skupine. 
Ali jedilni list res beremo? 

  
Samostojno reši tudi naloge z Jedilnim listom. Rešuj jih po znanem postopku in po vsaki 
rešeni strani ali dveh preveri rešitve. 
  
Tudi danes ne boš izpustil ponavljalnih nalog. Ponovil boš besedne vrste in jim določil 
lastnosti; osvežil boš znanje o lastnih in občnih imenih; uril se boš v tvorbi vprašalnih povedi. 
Vse rešene naloge boš preveril s spletnimi rešitvami na spodnji povezavi. Ne pozabi: »Naloga 
ni rešena, če nisi preveril svojih rešitev!« 

  
Spletna povezava: 
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24271&file=1 
  
  
Če se boš z družino med počitnicami odpravil kam z javnim prevoznim sredstvom, boš lahko 
»v živo« bral vozni red, ki ti bo ponudil podatke, ki jih boš potreboval. 
Če se boš želel še okrepčati po prijetnih izletniških dogodivščinah, boš obiskal prostor, kjer 
boš s seznama dobrot izbral po svojih željah predjedi, glavne jedi, solate, sladice ... 

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


Ob potovanju po svoji lepi domovini Sloveniji pa boš poskrbel za odlično izražanje v 
slovenskem jeziku. :-) 
  
Prijetno potovanje od naloge k nalogi! 

  
Lep pozdrav. 
Milena Herblan Gostiša 
 


