
DELO NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 6. razred – 7. teden    

 (11. 5. 2020 do 15. 5. 2020) 
 

Drage učenke in učenci! 

Nadaljujemo z delom v drugem tednu meseca maja. Zaposlitve v korakih so stekle, zato se 

jih skrbno lotite tudi tokrat. Potrudite se po svojih najboljših močeh ter skrbno in natančno 

poskrbite za svoje znanje.  

Navodila so objavljena tudi v XOOLTIME v eAsistentu. Če imate možnost, ga uporabljajte, 

saj tam učitelji dnevno spremljamo vaše delo, tudi komunikacija med nami bo lažje potekala.  

Priložili smo tudi obvestilo o ocenjevanju znanja, ki si ga preberi in se pripravi na 

ocenjevanje. 

 

Za vprašanja smo vam na voljo na elektronskih naslovih: 

Nina Janežič – ninajanezic1976@gmail.com  

Urška Jaušovec Kolar – urska.jausovec@gmail.com  

Viljem Kotnik – vilkot@gmail.com  

Monika Kovačič – monika.kovacic6@gmail.com  

 

Vse dobro in ostanite zdravi.         

        Aktiv učiteljev slovenščine 

 

 

1. KORAK – PREVERJANJE REŠITEV 
 

Najprej preveri rešitve preteklega tedna.  
 

 
 

Upamo, da ste bili pri reševanju uspešni! 
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2. KORAK – UTRJEVANJE SNOVI PRETEKLEGA TEDNA 
 

Pred počitnicami si se seznanil z oceno knjige, se še spomniš? Seveda 

se, saj si skrbno izbral tisto, ki si jo nato tudi sam ocenil. Da pa vseeno 

malo obnoviš svoje znanje, odpri Brihtno glavco na strani 53, preberi 

Gajino oceno knjige in se nato loti reševanja vaj, in sicer reši naloge 

1.–17. 

 

3. KORAK – PREVERJANJE REŠITEV V BRIHTNI GLAVCI 
 

Ko rešiš vaje v Brihtni glavci, skrbno preveri rešitve. Si zadovoljen/a s 

svojim znanjem? Upamo, da je tvoj odgovor pritrdilen, če ni, pa se 

potrudi in si v zvezku še enkrat preberi, kaj je značilno za besedilno vrsto 

ocena knjige. 

 

4. IN 5. KORAK – REŠEVANJE VAJ NA UČNEM LISTU 
 

Znanje o samostalnikih, osebnih zaimkih, pridevnikih 

in števnikih si že dodobra usvojil/a, ker pa so med 

počitnicami možgančki pridno počivali, kar je tudi prav, boš sedaj že 

znano snov ponovil/a in utrdil/a svoje znanje.  

Reši naloge, ki sledijo. 

 
1. Glasno preberi besedilo, nato samostalnike podčrtaj z rdečo 

barvo, pridevnike pa z zeleno. 
 

Prijazna zobozdravnica Katja začne zdravniško delo opravljati točno po 

začrtanem urniku. Na njeno zahtevo zobna asistentka pokliče 

najzgodnejšega pacienta v ordinacijo in ga popelje k velikemu 

mogočnemu stolu. Nanj se pacient usede, gospa Katja pa najprej 

pregleda pacientovo ustno votlino, nato pa s posebnim zrcalcem še vsak 

beli zob posebej. Ugotoviti želi, ali je zobna gniloba načela kateri zob. V 

oboleli zob zavrta s tankim svedrom in tako odstrani bolni del. Luknjico 

najprej razkuži, nato zalije z belo zalivko. Na koncu preveri, ali je 

pacientov ugriz pravilen. Delo je opravljeno, pacient pa je zadovoljen. 
 

2. Iz četrte povedi izpiši vse samostalnike in jih določi (spol, število, 

sklon). 



3. Samostalnike v oklepajih postavi v pravilno obliko. 
 

Na (most) ________ so obnovili (ograja)_____. (Gospa Jurčič) 

________________so v (šola) _________ povedali, da njenega (sin) _______ 
že dolgo ni k pouku. Na rečnem (breg) _________ se je trlo (ribič) 

___________, nekaj pa je bilo tudi (kopalec) ________. (Vlak, dv.) 

____________ bi že morala odpeljati s (peron, mn.)________, a 
_______________ (strojevodja, dv.) še ni bilo v______________ (lokomotiva, 

dv.). 
 

4. Določi vrsto pridevnikov v spodnji tabeli (lastnostni, vrstni, svojilni). 
 

Pridevnik Vrsta Pridevnik Vrsta 

Telefonski (imenik)  Asfaltna (cesta)  

Tadejeva (sestra)  Dišeče (kosilo)  

Umazan (avto)  Matematični (zvezek)  

Sivo (nebo)  Učiteljičina (knjiga)  

 

5. Stopnjuj pridevnike. 
 

Osnovnik Primernik Presežnik 

visok   

globok   

zlat   

kratek   

gladek   

 
6. Pridevnike v povedih pravilno stopnjuj. 
 

Klop je _______ (dolg) od mize. Zob je eden  _____ (trd) delov telesa. 

Moja zobozdravnica je ______ (prijazna) od vseh zobozdravnic. Bela 

zalivka je _____ (dobra) od amalgamske. Marko je _______(hiter) pri 

umivanju zob, a njegova sestra je še ___________(hitra). 

 

7. Iz povedi izpiši osebni zaimek in določi nanašalnico (beseda, ki jo 
zaimek nadomešča). 
 

Marko je prišel na obisk, zato sem se napotil do njega. 

Zaimek: ___________                        Nanašalnica: __________ 
 
 

8. Osebne zaimke v oklepaju postavi v ustrezen sklon. 
 

O ______ (jaz) nisi mogel slišati ničesar slabega. Naš izgubljeni kuža je 
pri ______ (on) našel zatočišče. Od _______ (vi) smo pričakovali le 

najboljše in res _______ (mi) niste razočarali. Ali _______ (vidva) nič ne 
zanima, kaj drugi mislijo o tem? Z _________ (onadva) sem hodila na 
plesne vaje. Vsaj ________ (ona) moraš povedati resnico. _______ (jaz) 
ni strah teme in duhov. Ali ______ (ti) zanimajo NLP in vesolje? Nalij 



______ (ona) malo vode, saj je žejna. Vzemi šal, saj ______(on) boš 
morda potreboval. Skrbi me za ______ (vidva) in ________ (onadva). 
__________________ (Midva) so povabili na zabavo. Začudeno sem se 

zazrl ____________ (v + on). Nisem ______________ (oni) obvestil o 
spremembi. 
 

9. Števnike zapiši z besedo oz. s številko ter določi vrsto števnika 
(glavni, vrstilni). 
 
 

Števnik Zapis števnika Vrsta števnika 
1000000   

9059   

tristopetinšestdeseta   

19765.   

stodrugi   

598   

3042.   

2020. leta   

666   

dva tisoč petnajst   

devetnajst tisoč štirinajst   

 

 

 
 

  

 

Aktiv učiteljev slovenščine 

Čestitamo, tedenska 

naloga je 

opravljena! 


