
Pouk slovenščine na daljavo: 6. 4. –  10. 4. 2020  za 6. b in 6. c 

1. Dokončaj delo 3. tedna. Če imaš pri tem kakšne težave, 

mi piši. 

2. Glasno in tiho preberi besedilo Pastirci, ki ga najdeš v 

berilu na str. 86, in ilustriraj prizor, ki ti je bil najbolj všeč. 

3. Vsi, ki ste prijavljeni k BRALNI ZNAČKI, lahko berete 

knjige iz domače knjižnice, obnovo napišite v zvezek ali 

knjigo obnovite staršem, ki to potrdijo s svojim 

podpisom. 

Navodila pripravila: Klavdija Bračun Volčanšek 

 

Pouk slovenščine na daljavo: 6. 4.–10. 4. 2020 za 6. a. 

Pozdravljeni, 6. a! 

Že 4. teden poteka naša šola na daljavo. Upam, da ste zdravi vi in vaši domači 

ter da ste pri izpolnjevanju šolskih obveznosti uspešni. 

Prejšnji teden ste prebrali zgodbo v berilu (Dvojčici) ter malce utrdili svoje 

znanje prislova in neosebnih glagolski oblik – nedoločnik in namenilnik. Pri 

reševanju ste si lahko pomagali s samostojnim delovnim zvezkom ter še 

dodatno preverili svoje odgovore v rešitvah, ki sem vam jih priložila zraven. 

Pa pojdimo veselo v novi teden, novim zmagam naproti. 

Za začetek boste na spodnji povezavi: 

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/materinscina2/201112091132

5436/  izbrali en primer NPZ-ja in ga za vajo rešili. Lahko ga natisnete, če imate 

to možnost, ali pa naloge prepišete v zvezek in jih rešite. Ko boste končali, 

preverite, kako ste bili uspešni, v rešitvah, ki so priložena zraven. (ponedeljek in 

torek oz. 2 uri) 

 

https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/materinscina2/2011120911325436/
https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/materinscina2/2011120911325436/


V sredo pa boste prebrali še eno prozno besedilo v berilu. Najdete ga na str. 96 

– Mark Twain: Prigode Toma Sawyerja. Besedilo dvakrat preberite in razmislite 

o njegovi vsebini. Pomagajte si s stvarnimi pojasnili na str. 97. Preberite tudi 

zaključek zgodbe v rdečem tisku na str. 98. 

Če se vam porodi kakšno vprašanje, mi pišite na e-naslov: 

bernarda.kunej@oskrsko.si. Vesela bom vaše povratne informacije. 

In še obvestilo glede opravljanja bralne značke na daljavo:  

Obnovo in mnenje o prebrani knjigi mi lahko pošljete na zgornji e-naslov, lahko 

se slišimo tudi preko aplikacije skype ipd. Gradivo izberite v domači knjižnici, na 

spletu, tudi na naši šolski spletni strani gospa Jožica Škrlec dodaja različna e-

gradiva (pravljice, povesti …). 

Želim vam uspešno delo in ostanite zdravi! V prihajajočih dneh pa vesele in 

zadovoljne ter predvsem zdrave velikonočne praznike! 

               Vaša učiteljica slovenščine, Bernarda Kunej 

 

Pouk slovenščine na daljavo: 6. 4.–10. 4. 2020 za 6. č 

PONEDELJEK, 1. ura 

V prejšnjem tednu si ponovil zapis števnika. S priloženimi rešitvami si preglej, koliko si znal. REŠITVE 

Spoznal pa si  malo bolj podrobno tudi življenje danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena. 

Upam, da je miselni vzorec, ki si ga vložil v literarno mapo, poln zanimivih dejstev. Tokrat pa se 

preizkusi v Andersenovem kvizu, da vidiš, koliko si si zapomnil o njem. Veliko znanja in sreče ti želim 

pri reševanju! 

PRILOGA - ANDERSENOV KVIZ 

TOREK, 2. ura 

V delovnem zvezku, 1. del, na strani 76, 7. NUB: Povsod je lepo – doma je najlepše, boš spoznal, 

kako se tvori besedilo OPIS KRAJA. Te dni se moraš kar strinjati s to trditvijo, saj smo res ves čas 

doma, ne!? In upam, da se imaš kljub temu lepo doma.  Zato imaš priložnost, da še toliko bolj 

spoznaš ravno svoj domači kraj.  

Tako reši naloge od 1.-8.  

SREDA, 3. ura 

mailto:bernarda.kunej@oskrsko.si


Nadaljeval boš z delom prejšnje ure. Reši naloge na strani 81, od 9.-12.  

Naloge od tebe zahtevajo, da si pogledaš posnetek o kraju Piran. Posnetek boš našel na spodnji 

povezavi: 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=GSJ6SDZ1&pages=80-81 

Posnetek si oglej večkrat, da si boš zapolnil vse pomembne informacije.  

In če želiš, lahko za na konec prebereš »zgodbico« o velikonočnem zajčku. 

Za povezavo velike noči z zajcem je zaslužna stara nemška zgodba. 

 

 
Nekoč je živela revna mati, ki svojim otrokom ni mogla kupiti hrane in daril. Ker jih je ob 
praznikih kljub temu želela obdariti, je pobarvala jajca in jih skrila na vrtu. Ko je 
naznanila otrokom, da jih čaka presenečenje, so se seveda vsi zagnali proti vrtu. Ob tem 
so splašili zajčke, ki so se pasli na  vrtu in ko so našli pobarvana jajčka, so 
bili prepričani, da so jih prinesli oni. 
Zgodba se je iz Nemčije razširila tudi drugam in tako je velikonočni zajček danes 
prepoznan kot dobri zajček, ki prinaša raznobarvne jajčke in veselje. 
 

Se »bereva« prihodnji teden, do takrat pa se lepo imej in lepo preživi velikonočne praznike.  

   Učiteljica Sonja Bračun Gorišek 

  

 

 

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=GSJ6SDZ1&pages=80-81
http://www.aamori.com/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/velikono%C4%8Dni-zaj%C4%8Dek.jpg

