
Slovenščina, 6. a, b, p (20. 4.-24. 4. 2020) 

20. 4. - ŠD 
 
1. ura  
 
Spoznal boš novo vrsto besedilo, in sicer opis športa.  
 
ZAPIS v zvezek (na jezikovno stran) 
 

Opis športa 
 
Preberi in prepiši definicijo na str. 78 (SDZ Od glasov do knjižnih 

svetov 6). 

Nato preberi primer opisa športa in reši naloge na str. 78, 79. 

3. nalogo (str. 79) zapiši v zvezek. Lahko opišeš katerikoli šport. Točne 

podatke o športu poišči na spletu ali v domači knjižnici in na koncu 

napiši vir, od koder si črpal. Besedilu dodaj vsaj eno risbo ali fotografijo 

igrišča, igralcev, telovadnice, pripomočkov ipd. Potrudi se.  

Izpusti vrstico in v zvezek napiši naslov, npr. Tenis in nato besedilo, ki 

naj bo členjeno na odstavke.  

 

Nato se besedilo nauči na pamet, tako da ga boš lahko prosto 

pripovedoval in ob pripovedovanju pokazal ustrezne pripomočke, 

fotografije ipd. Poskusi pritegniti poslušalca. Govorni nastop za oceno 

boš opravil med 6. in 13. majem 2020, in sicer tako, da se boš posnel in 

mi poslal filmček, ki ga bom ocenila. V kolikor kdo ne uspe posneti 

filmčka, bo GN izvedel v istem terminu s pomočjo videokonference v 

prisotnosti učiteljice in učencev. Če se do takrat vrnemo v šolo, pa v 

živo. Prilagam kriterij ocenjevanja (naslednja stran). 

 

Posnetek opisa športa skupaj z zapisom mi pošlji med 6. in 13. 5. na  

e-naslov: mil1a.kumer@gmail.com. Na voljo sem tudi za morebitna 

vprašanja. 

mailto:mil1a.kumer@gmail.com


 
PREDSTAVITEV izbrane besedilne vrste OPIS ŠPORTA 

Kriteriji 
 
PREDSTAVITEV IZBRANE TEME (5 t) 

- Podrobna in temeljita predstavitev, 

- zanimiv in izviren pristop. 
 
USTREZNA BESEDILNA VRSTA (10 t) 

- Besedilo ima značilnosti zahtevane besedilne vrste (opis športa), 

- besedilo je jasno razumljivo in zanimivo za poslušalca, 

- besedilo je povezano, zaokroženo (uvod, jedro in zaključek). 
 
GOVOR (5 t) 

- Govorni nastop, ne branje, 

- učinkovita raba pripomočkov (fotografije, slike, športni pripomočki …), 

- knjižni jezik, 

- primerno, bogato besedišče, 

- primerna nebesedna govorica (gestikulacija, očesni stik …), 

- čim manj mašil, 

- glasno, razločno, ne prehitro govorjenje. 
________________________________________________________________ 
 

OPIS ŠPORTA je neumetnostno besedilo, v katerem opišemo njegove glavne 

značilnosti (kje poteka, koliko igralcev sodeluje, pripomočki, pravila, točkovanje). 

________________________________________________________________ 
 

 
Kriterij 

    
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ŠT. TOČK OCENA 

20-18 odl (5) 

17,5-15 pdb (4) 

14,5-12 db (3) 

11,5-9 zd (2) 

8,5 in manj nzd (1) 



2., 3. ura 
 
Uri sta namenjeni utrjevanju besednih vrst (glagol, števnik, prislov).  
 
Na platnicah SDZ Od glasov do knjižnih svetov si gotovo opazil 
uporabne zapiske v okvirčku Besedne vrste. Preglej. 
 
V pomoč pri utrjevanju ti bo tokrat SDZ Slovenščina v oblaku 6 – 
Vrste besed, ki ga prilagam (pod 6. teden). Po opravljenem delu preveri 
svoje znanje (glej rešitve SDZ Slovenščina v oblaku 6) in popravi 
napake z rdečo. 
 
ZAPIS v zvezek (na jezikovno stran) 
 

V zvezek napiši naslov Besedne vrste - utrjevanje.  

 
1. Napiši podnaslov GLAGOL in  

prepiši miselni vzorec o glagolu iz SDZ Slovenščina v oblaku 6 v 
zvezek. 
 
Nato reši naloge v SDZ Slovenščina v oblaku 6 (lahko jih 
natisneš in prilepiš ali prepišeš v zvezek),  
str. 49, 50, 52/16. a, 55/20. in str. 56/21. 

 
 

2. Napiši podnaslov ŠTEVNIK in  
prepiši miselni vzorec o števniku iz SDZ Slovenščina v oblaku 6 v 
zvezek. 
 
Nato reši naloge v SDZ Slovenščina v oblaku 6,  
str. 65, 66, 68. 

 
3. Napiši podnaslov PRISLOV in  

prepiši miselni vzorec o prislovu iz SDZ Slovenščina v oblaku 6 v 
zvezek. 
 
Nato reši naloge v SDZ Slovenščina v oblaku 6, 
str. 74/8., 75/9. 


