
Učenke in učenci, 

danes pričenjamo pouk slovenščine na daljavo. Naloge, ki so 

pred vami, z vso resnostjo in odgovornostjo opravite v tem 

tednu, najbolje v času, ko bi imeli na urniku slovenščino. Pišite 

v zvezek oz. literarno mapo, naloge rešujte v delovni zvezek. 

Če so potrebščine ostale v šoli, pišite na list, ki ga boste 

kasneje prilepili v zvezek. Vsa gradiva so dostopna na 

povezavi: https://www.irokus.si/izbirka. Po prihodu v šolo bodo vse 

naloge  pregledane, snov pa razložena in utrjena. Določeni bodo 

tudi novi datumi ocenjevanj. 

Za kakršnokoli pomoč smo vam na voljo od ponedeljka do 

petka od 8.30 do 13.00 na naslednjih e-naslovih:  

klavdija.bracun-volcansek@oskrsko.si,     

bernarda.kunej@oskrsko.si        

irena.simoncic@oskrsko.si 

sonja.bracun@oskrsko.si 

 

Pazite nase …      

      Aktiv učiteljic slovenščine 

 

 

 

 

 

 

 



Pouk slovenščine na daljavo: 16. 3.–20. 3. 2020 za 6. b in 6. c 

1. Preberi poljubno knjigo iz domače knjižnice, jo obnovi, 

predstavi literarne osebe in napiši svoje mnenje o prebranem. 

2. Preberi pravljico Obuti maček, v njej poišči značilnosti 

pravljice. 

3. Napiši  pravljico. 

                Navodila pripravila: Klavdija B. Volčanšek 

 

Pouk slovenščine na daljavo: 16. 3.–20. 3. 2020 za 6. a 

1. Reši naloge v delovnem zvezku, 2. del – poglavja: 

 20. – Znajdi se (str. 7886) 

 21. – Jure se je opoldne skrivoma vrnil domov (str. 8793) 

 22. – Naj se prijavim ali ne? (str. 94106) 

2. Preberi prozno besedilo v berilu na str. 56 – Pavle Zidar: Kukavičji 

Mihec. Po branju napiši naslov v literarno mapo ter datum. Nato 

odgovori na vprašanja: Dejavnosti po branju. 

 

     Navodila pripravila: Bernarda Kunej 

 

 

 

 

 

 



Pouk slovenščine na daljavo: 16. 3.–20. 3. 2020 za 6. č 

 

1. BERILO – Preberi vsa naslednja dramska besedila, odgovori 

na DEJAVNOSTI PO BRANJU in pri vseh prepiši v literarno 

mapo LITERARNOVEDNA POJASNILA.  

Besedila so:  

- Kralj v časopisu, stran 126 

- Lenča Flenča, stran 130 

- Alica v nori deželi, stran 134 

- Tajno društvo PGC, stran 138 

 

                                                Navodila pripravila: Sonja Bračun Gorišek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


