
Deveti teden (od 25. do 29. 5. 2020), 

slovenščina – 6. a, b, in c 

 

 

Katere dejavnosti obiskuješ v šoli in katere zunaj 

nje? Kako poteka vpis na neko dejavnost? 

Razmisli, čemu služi prijavnica. Kdo jo običajno 

izpolni in podpiše? Zakaj je ne moreš podpisati 

kar ti? 

Ali se je treba prijaviti tudi na tekmovanja? 

Razmisli, zakaj. 

SDZ, str. 121–132. 

 

 

 

 

1. ura 

Preberi vprašanja v 1. nalogi samostojnega delovnega zvezka na strani 122. Odgovori na ta 

vprašanja v celih povedih v zvezek ali pa jih zapiši v forum spletne učilnice. 

Reši 2. nalogo in preberi besedilo na strani 123. Po branju reši 4. nalogo na strani 124 in v celih 

povedih odgovori na vprašanja 5. naloge. 

 

2. ura 

Oglej si izpolnjeno prijavnico na strani 125, ki sodi k besedilu na strani 123. Pod prijavnico te 

čaka naloga: zastaviti moraš štiri vprašanja. Lahko jih zapišeš v forum, v zvezek ali pa pošlješ 

sporočilo sošolcu prek enega od sodobnih medijev. 

Reši še naloge od 7 do 10 na straneh 126–127. 

Če imaš pri roki kakšno prijavnico, jo prilepi v zvezek. Snameš jo lahko tudi s spleta. 

V zvezek prepiši naslednji zapis o prijavnici. 

PRIJAVNICA 

Prijavnica je obrazec, s katerim se prijavimo na neko dejavnost. V prazna mesta čitljivo in 

pravilno vpišemo zahtevane podatke, podpisati pa jo morajo starši oziroma skrbniki. 

Prijavnico običajno spremlja še besedilo, v katerem je dejavnost predstavljena (npr. vabilo, 

obvestilo, razpis). 



3. ura 

Vaja dela mojstra 

Reši naloge na straneh 127–129, ki se nanašajo na besedilo na straneh 123 in 125. Čaka te tudi 

osvežitev znanja o sopomenkah, protipomenkah in samostalnikih, na koncu pa še 9. naloga, v 

kateri se moraš vprašati po obkroženem delu povedi (del te naloge je tudi na strani 130). 

 

4. ura 

V preostalih nalogah razdelka Vaja dela mojstra te čaka še nekaj znanih vsebin. 

Se še spomniš, kako izražamo vzrok, posledico in pogoj? Letos smo obravnavali tudi nekaj 

besednih vrst (glagol, prislov, pridevnik, zaimek, števnik in predlog). Tudi teh se boš 

spomnil/spomnila skozi zastavljene naloge. 

Svoje delo preveri v rešitvah (klik). 

 

5. ura 

V petek, 29. 5. 2020, od 9. do 10. ure ste na povezavi https://vid.arnes.si/6abcalespv vabljeni na 

spletno srečanje v živo. Pogovorili se bomo o aktualnih vprašanjih v zvezi z obravnavano snovjo 

tega tedna, razrešili kakšen trd oreh in malce pokramljali. Pripravite pisalo in samostojni delovni 

zvezek. 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24271&file=1
https://vid.arnes.si/6abcalespv

