SLOVENŠČINA

6. c razred

učiteljica: Helena Gregorič
Elektronski naslov : helena.gregoric@guest.arnes.si

DRAGI UČENCI, LEPO POZDRAVLJENI. UPAM, DA STE V PREJŠNJEM TEDNU USPEŠNO REŠILI NALOGE
IN DA STE VSI ZDRAVI. TUDI V TEM TEDNU VAM ŽELIM VELIKO ENERGIJE IN DOBRE VOLJE, DA BOSTE
USPEŠNO NADALJEVALI Z DELOM.
Ponedeljek, 23. 3 2020
Ločlla
V DZ reši naloge na strani 46 do naslova PREMI GOVOR.
Nato počasi in natančno preberi razlago v modrem okvirju na strani 47 in kratek, bistven povzetek
napiši v zvezek pod naslov PREMI GOVOR.

Torek, 24. 3. 2020
-

Ponovno preberi razlago o premem govoru in reši naloge 38, 39 in vse na strani 48.

Sreda, 25.3. 2020
-

V DZ na strani 49 si oglej nalogo 43 in jo počasi, natančno in z vsemi potrebnimi ločil napiši v
zvezek. Na koncu tudi podčrtaj dobesedne navedke, tako kot to naloga tudi zahteva. Poišči
kakšno barvico in jo uporabi.

Četrtek, 26. 3. 2020
-

Nadaljuj z delom v DZ – reši nalogi 44 in 45.

Petek, 27. 3. 2020
Danes napiši spis, v katerem boš pisal o času, ki ga preživljaš doma in se učiš na daljavo. Kako se
počutiš, kaj ti je všeč in kaj ne. Besedilo razdeli na uvod, jedro in zaključek. Če ti možnosti dopuščajo,
ga napiši na računalnik in mi ga pošlji, če pa te možnosti nimaš, ga napiši v zvezek.
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učiteljica: Helena Gregorič

Elektronski naslov : helena.gregoric@guest.arnes.si
DRAGI UČENCI, LEPO POZDRAVLJENI. UPAM, DA STE V PREJŠNJEM TEDNU USPEŠNO REŠILI NALOGE
IN DA STE VSI ZDRAVI. TUDI V TEM TEDNU VAM ŽELIM VELIKO ENERGIJE IN DOBRE VOLJE, DA BOSTE
USPEŠNO NADALJEVALI Z DELOM.

Ponedeljek, 23. 3 2020
V petek si prebral Zlatin dnevnik. Danes odgovori na vprašanja na strani 11 ( dejavnosti po branju)
Pomoč za 6. vprašanje:
Dnevnik je zbirka osebnih zapisov, ki so urejeni v časovnem zaporedju. Posamezni zapisi
poročajo o dogodkih v določenem obdobju Vsebina zapisanega je raznolika: lahko gre za
beleženje opažanj, znanstvenih opazovanj in dognanj ali pa gre za zapis osebnih pripetljajev..
Dnevniški roman je prozna pripoved, ki posnema obliko dnevnika in je zapisana v prvi osebi.
Poglavja delujejo kot posamezni opisi dneva. Zajema piščeva razmišljanja o dnevnih dogodkih in
o samem sebi.

Zgoraj zapisano prepiši tudi v zvezek.

Torek, 24. 3. 2020
-

Ponovno preberi Zlatin dnevnik in z današnjim dnem na podoben način tudi ti prični pisati
dnevnik. Pišeš lahko na računalnik ali pa v kakšen prazen zvezek, blok, na liste. Prvi zapisani
datum naj bo današnji. Dnevnik vsak dan dopolni z nadaljevanjem.

Četrtek, 26. 3. 2020
Če imaš knjigo Janka Kersnika Kmetske slike in knjigo Ivana Tavčarja Med gorami, opravi dogovorjeno
za domače branje. Če si knjig nisi uspel priskrbeti, ju lahko poskusiš poiskati na spletu.
Če ti gradiva ne bo uspelo dobiti, doma v knjižni omari poišči poljubno knjigo, jo preberi, napiši
vsebino, predstavi glavne književne junake in zapiši svoje mnenje o prebranem delu.

Petek, 27. 3. 2020
Nadaljuj z včeraj začetim delom, ne pozabi pa seveda niti na dnevniški zapis
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-

V petek si prebral Cankarjevo delo Bobi. Delo je črtica. Kaj ČRTICA je, si preberi v
Literarnovednih pojasnilih na strani 127 in v zvezek zapiši definicijo za ČRTICO.
Ponovno preberi črtico, v zvezek pa predstavi glavni književni osebi – Petra in Mihčeta,
Izberi eno od teh dveh oseb in obnovi zgodbo z njenega zornega kota. Če ti možnosti
dopuščajo, napiši na računalnik in mi obnovo pošlji. Če računalnika ne moreš uporabiti, napiši
v zvezek.

Torek, 24. 3. 2020
-

Berilo stran 127, 4. vprašanje, tretja, četrta, peta in šesta alineja. Zapiši odgovore v jasnih
povedih v zvezek. Odgovori tudi na vprašanje 5.

Četrtek, 26. 3. 2020
-

Po Cankarjevem zgledu napiši posodobljeno črtico. Glej navodilo pri nalogi 6 na strani 127.
Razmisli o času in situaciji, v kateri smo se znašli. Poskusi ustvariti črtico s temo koronavirus
in učenje na daljavo. Če lahko, piši na računalnik.

Petek, 20. 3. 2020
- Nadaljuj z včerajšnjim delom. Dodaj, dopolni, popravi, spremeni tako, da boš z izdelkom zadovoljen.
Pazi tudi na jezikovno in pravopisno ustreznost besedila. Izdelek mi pošlji.
-

