
DELO NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 6. razred – 5. teden     

(20. 4. 2020 do 24. 4. 2020) 

Drage učenke in učenci! 

April se že preveša v drugo polovico. Iz dneva v dan smo bližje prvomajskim praznikom in 

počitniškemu oddihu. Je že res, da smo ves čas doma, a zagotovo se vsak po svoje veselite 

prvomajskih praznično-počitniških dni, da si v krogu družine brez zaposlitev napolnite baterije za 

prihodnje izzive pred zaključkom šolskega leta.  

Ta zadnji teden pred počitnicami še stisnite in naredite zaposlitev, ki je še vedno 

namenjena preverjanju in utrjevanju znanja. Potrudite se po svojih najboljših močeh ter 

skrbno in natančno utrjujte svoje znanje.  

Podaljšan čas branja za bralno značko dobro izkoriščate. Nekateri pišete elektronska 

sporočila nam ali knjižničarki, drugi beležite prebrane knjige v zvezke. Ker je teh podatkov že kar 

nekaj, smo se odločili, da pripravimo spletni seznam bralne značke, da se nam ne bodo 

podatki izgubljali. Vsi tisti, ki imate prebrane knjige za bralno značko zabeležene v zvezku, 

vnesite podatke v povezavo https://forms.gle/TXyGVyDyu3wmeMhj7. Tja vpiši svoje 

točne podatke (ime, priimek, razred) in dopiši avtorja in naslov knjige, ki si jo prebral/a, s kratko 

vsebino (do največ 5 povedi). Spletni obrazec je pripravljen za štiri knjige; če ste kakšno že 

poročali v šoli, v obrazec vpišete: »Že poročal/a v šoli.« Tudi vse tiste, ki ste nam knjige poročali v 

elektronskih sporočilih, prosimo, da izpolnite spletni obrazec, da bodo podatki na enem mestu. 

Hvala. 

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  

Po vsem opravljenem delu pa si privoščite brezskrbne počitnice. V varnem zavetju svojega 

doma počnite, kar vas veseli.  

Lepo preživite počitnice, vse dobro in ostanite zdravi.        

  Aktiv učiteljev slovenščine 
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1. Najprej preveri rešitve preteklega tedna. 

 

 

2. Odpri datoteko Slovenščina 6 – Števnik  (20.-24. 4.).ppt, ki je v 

prilogi, in ob zvočni razlagi ponovi števnik ter naredi zapis v zvezke 

(jezikovna stran). V zvezek reši tudi vaje (lahko jih natisneš in rešen 

učni list prilepiš v zvezek), ki so v tej datoteki. 

 

3. Zdaj pa preberi še spodnje besedilo, ki vsebuje veliko števnikov, 

pozoren bodi na pravilno izgovorjavo le-teh. 



 

 

 

 

 

  

Čestitamo, 

tedenska naloga je 

opravljena! 


