
Slovenščina, 6. a, b, p (4. 5.- 8. 5. 2020) 

1.-3. ura 

Nadaljujemo z utrjevanjem besednih vrst. 
 
ZAPIS v zvezek (na jezikovno stran) 
 

V zvezku nadaljuješ pod naslovom Besedne vrste - utrjevanje.  

 
Razglej se po platnicah SDZ Od glasov do knjižnih svetov 6 – 
okvirček Besedne vrste. 
 

1. Napiši podnaslov SAMOSTALNIK in s pomočjo platnic SDZ 
samostojno izdelaj miselni vzorec - prepiši vse pomembne 
podatke (kaj poimenuje in kaj mu določimo: spol, število, sklon).  
 

2. Napiši podnaslov PRIDEVNIK in s pomočjo platnic SDZ 
samostojno izdelaj miselni vzorec - prepiši vse pomembne 
podatke (kaj poimenuje, vrste pridevnika: lastnostni, vrstni, svojilni 
(z vprašalnicami) in kaj mu lahko določimo: spol, število, sklon; kot 
pri samostalniku).  
 

3. Spomni se tudi na OSEBNI ZAIMEK, s pomočjo katerega 
določiš glagolsko osebo (ed.: 1. jaz, 2. ti, 3. on …). Samo preberi, 
kaj je zapisno o njem, da osvežiš znanje. 
 

Preveri svoje znanje o besednih vrstah s pomočjo SDZ Slovenščina v 
oblaku 6 (glej 6. teden). Reši poglavje Z znanjem nad oblake str. 79-85 
(str. 86, če želiš), ki preverja vse besedne vrste. Lahko natisneš ali pa rešiš 
v zvezek.  
 
Po opravljenem delu preveri svoje znanje (glej rešitve, 6. teden) in 
popravi napake z rdečo. 
 
Fotografijo rešenega poglavja pošlji na mil1a.kumer@gmail.com. 
 
 

mailto:mil1a.kumer@gmail.com


4. ura 

Tokrat boš spoznal novo besedilo - navodilo za delo.  

Preberi definicijo v SDZ str. 79 in jo prepiši v zvezek. 

 

ZAPIS v zvezek (na jezikovno stran) 

Navodilo za delo 

Preberi in prepiši definicijo na str. 79. 

Nato preberi primer navodila za delo in reši naloge na str. 80-82. 

7. nalogo zapiši v zvezek. Lahko napišeš katerokoli navodilo za delo. 

Predlagam, da si izbereš nekaj, kar že obvladaš, ali pa bi se rad naučil, ker 

te zanima. Pomagaš si lahko s spletom ali pa npr. domačo kuharsko 

knjigo, Naredi sam ipd. 

Izpusti vrstico in v zvezek napiši naslov, npr. Priprava palačink in nato 

besedilo. Napisano naj bo tako, da bo po tvojem navodilu vsak znal 

ponoviti postopek, ki je opisan. Lahko preizkusiš. :) 

 

Ne pozabi na govorni nastop in bralno značko (velja za tiste, ki še niste 

dokončali). 

Tvoje delo na daljavo bo vplivalo na končno oceno, če boš med oceno. 

 

 

 

 


