Draga učenka, dragi učenec.
Začenja se 9. teden šole na daljavo. Kot ste izvedeli, naslednji teden prihajajo v
šolo učenci 1. triade, po 25. maju pa še učenci devetih razredov. Za vas prihod
v šolo ni predviden, je pa v tem tednu ministrica za šolstvo omenila (v oddaji
Izodrom), da pa mogoče bo pa tudi za vas še kakšna možnost, da se srečamo v
»živo«. Držimo pesti, da se to res zgodi. Če do tega ne bo prišlo, bom v mesecu
juniju organizirala kakšno videokonferenco za naš razred.
Sedaj pa k slovenščini.
Besedne vrste smo ponovili, sedaj pa se bomo ukvarjali z veliko in malo
začetnico. Malo več bo tem tednu pisanja, zato si delo razdeli na več dni.

1. - 5. ura (teden od 18. 5 . – 22. 5. 2020)

1. Tokrat bomo ponovili veliko začetnico – OSEBNA LASTNA IMENA ali IMENA
BITIJ. V zvezke za neumetnostna besedila napiši naslov VELIKA ZAČETNICA,
dodaj še datum. Za vajo najprej prepiši spodnje besedilo v zvezek – seveda
upoštevaj pravila velike začetnice.

med jesenskimi počitnicami sta me obiskala sestrična zala in bratranec miha, ki živita
v celju. to zgodovinsko mesto leži ob reki savinji. v celju sta bili rojeni tudi pesnica in
pisateljica bina štampe žmavc ter slovenska atletinja jolanda čeplak. zala in miha sta ostala pri nas tri
dni, saj sta bila teta minka in stric jože do petka v službi. sobotni dan smo izkoristili za skupni
obisk bohinja. ker pa se mami in teta bojita vožnje z gondolo, je izlet na vogel odpadel. oče nas je
opozoril, da je zjutraj v časopisu delo prebral, da bo ob 18.00 v koloseju igral risani film v višave, zato
smo pohiteli v ljubljano.

Koliko napak si našel v besedilu?. Če si jih 26, si besedilo prepisal za odlično.

2. Sedaj pa razlago na naslednji strani prepiši v zvezek (tudi imena bitij):

Z veliko začetnico pišemo:
 prvo besedo v povedi
Mama kuha kosilo.
 lastna imena
Pojdi k Tonetu.
 izraze spoštovanja
Prinesla sem Vam knjigo.

VRSTE IMEN:

OBČNA IMENA

LASTNA IMENA

- zapisujemo jih z malo začetnico

- zapisujemo jih z veliko začetnico

- splošno poimenovanje

- konkretno poimenovanje

- reka, država, knjiga, učenec 6. b razreda
Novak

IMENA BITIJ

ZEMLJEPISNA
LASTNA IMENA

- Sava, Slovenija, Deseti brat, Jurij

STVARNA
LASTNA IMENA

IMENA BITIJ
 osebno ime: ime (Jurij), priimek (Novak), vzdevek (Uhec)
 imena prebivalcev krajev (Dobrovčan), pokrajin (Primorec), držav
(Slovenec), celin (Evropejec), planetov
 imena živali (Piko)
 imena bogov (Bog, Zevs) in pravljičnih bitij (Božiček)
 domišljijska imena (Rdeča kapica)
 svojilni pridevniki, ki so nastali iz imen bitij

3. Nadaljuj z naslednjimi vajami.
A) Utemelji, zakaj so zeleno pobarvane besede zapisane z veliko začetnico.
Mihov oče je Janez. Kličejo ga tudi Jaki. Doma ima psa Reksa. Rojen je v
Mariboru, živi pa v Ljubljani. Zase pravi, da je Mariborčan in Ljubljančan.
Predvsem pa Slovenec.
Primer:
Mihov – svojilni pridevnik, nastal iz lastnega imena.
B) Prepiši s pisanimi črkami. Pazi na veliko začetnico.
MOZARTOVA OPERA
TININA MEDALJA
STRIC TONE
JURIJEV KOŠ
KRAKARJEVA PESEM
GOSPOD KOS
DRUŽINA MEDVED
DOLENJCI IN GORENJCI
C) Spodnje povedi prepiši v zvezek. Pazi na veliko začetnico.
Z avtomobilom so se postojnčani odpravili v kino.
Po gozdu se je sprehajal novakov andrej.
Eden najbolj znanih grških bogov je zeus.
Stari slovani so verovali v več bogov, npr. v peruna, vesno, velesa.
Fotografijo opravljenega dela (3. naloga – A,B,C,) mi pošlji do petka, 22.
5. 2020
4. V delovnem zvezku reši še naslednje naloge:
 stran 84/7,
 stran 85,86/10
 stran 86/12
 stran 87/14,15
 stran 89/24

