
Osmi teden (od 18. do 22. 5. 2020), slovenščina – 6. a, b in c 

 

V zadnjih dveh mesecih ste imeli malo priložnosti, da bi preverili kakšen vozni red in 

se kam odpeljali z vlakom, kaj šele da bi lahko z jedilnega lista v restavraciji izbrali 

nekaj slastnega. 

     

Časi se spreminjajo, zato se nazaj vračajo tudi avtobusni, železniški in letalski prevozi, 

prav tako si boste lahko spet privoščili kakšno poslastico z jedilnega lista vaše 

najljubše gostilne. Da boste pri tem čim bolj spretni, najprej malce možganske 

telovadbe. 

 

1. ura 

Preberi vprašanja 1. naloge v samostojnem delovnem zvezku na strani 108. Zmoreš 

odgovoriti na vsa? 

Oglej si besedilo v 2. nalogi. 

Če imaš sogovorca, se z njim pogovori o vprašanjih v 3. in 4. nalogi na strani 109. 

Pomni – človek je sam sebi včasih najboljši sogovorec. 

Oglej si predstavitev o voznem redu, v zvezek zapiši besedilo s četrte strani (Zapis v 

zvezek) in preberi še dodatno razlago. Glej prilogo VOZNI RED. 

Pogumno se loti še 5. in 6. naloge na strani 109. 

 

 

 

 

 

 

 



2. ura 

Je bilo danes za zajtrk kaj okusnega na mizi? 

Oglej si jedilni list v samostojnem delovnem zvezku na strani 110. 

S svojim najljubšim sogovorcem se pogovori o vprašanjih v 8. nalogi na strani 111. 

Oglej si predstavitev o jedilnem listu, v zvezek zapiši besedilo s pete strani (Zapis v 

zvezek) in preberi še dodatno razlago. Glej prilogo JEDILNI LIST. 

 

Za konec reši še preostali nalogi na strani 111 in si oglej posnetek pravilne uporabe 

pribora za mizo (klik). 

 

3., 4. in 5. ura 

SDZ, str. 112–120. 

V drugem delu tedna te čakajo različne naloge za utrjevanje znanja. Večina se jih 

nanaša na vozni red in jedilnik, nekaj nalog pa je namenjenih utrjevanju vsebin, ki 

smo jih obravnavali v preteklosti. Ponovili bomo snov o rabi predlogov in velike ter 

male začetnice, poleg tega pa se bomo spomnili tudi besednih vrst: samostalnika, 

pridevnika in števnikov. 

Naloge si razdeli glede na trenutno razpoloženje in zbranost, da bo delo opravljeno 

dosledno, rešitve pa pravilne. Predlagam, da si za vsak dan izbereš približno tri strani. 

Ko končaš, svoje delo preveri v rešitvah (klik). 

V primeru nejasnosti se oglasi na forumu spletne učilnice ali pa zastavi vprašanje po 

e-pošti. 

V spletno učilnico (klik) vabim tudi tiste, ki se tam še niste oglasili . 

 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/sreco-kuha-cmok/174408768
https://4d.rtvslo.si/arhiv/sreco-kuha-cmok/174408768
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24271&file=1
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17047

