
8bskupina3_SLO6 (20. 4 do 24. 4. 2020), urnik A 

martakerzan@gmail.com 

Preberi razlago! 

V 6. razredu smo se srečali z navodilom za delo; tokrat se srečujemo s podobnim besedilom, ki se 

imenuje opis postopka (kako in po katerih korakih nekaj naredimo, da pridemo do končnega cilja). V 

opisu postopka so glagoli v brezčasnem sedanjiku (v 1. ali 3. osebi množine) – v navodilu za delo so 

običajno v velelniku (2. oseba množine). Za opis postopka velja načelo 'po korakih od začetka do 

konca'. 

DAN, DATUM VSEBINA NAVODILA – kje, kaj …   

Ponedeljek, 
20. 4. 2020 

OPIS POSTOPKA SDZ8, 11. enota (2. del), stran 41 … 
(Po korakih od začetka do konca) 
 
1. Oglej si slike pod naslovom enote. 
Kaj misliš, kateri postopek prikazujejo? 
(Namig: nekaj slastnega!)  
2. Preberi uvodna vprašanja v nalogah 
1 in 2 in si (v mislih) odgovori. 
3. Preberi besedilo in reši naloge od 1. 
do 15. 

Torek, 
21. 4. 2020, 
četrtek, 
23. 4. 2020 

PONAVLJANJE 
(utrjevanje, preverjanje) 

1. V jezikovni zvezek zapiši naslednje: 
             OPIS POSTOPKA 
Je neumetnostno besedilo, v katerem 
po korakih opišemo, kako nekaj 
naredimo, da pridemo do končnega 
cilja/izdelka. 
V opisu postopka so glagoli v 

brezčasnem sedanjiku (v 1. ali 3. osebi 

množine) – v navodilu za delo so 

običajno v velelniku (2. oseba 

množine). Za opis postopka velja 

načelo 'po korakih od začetka do 

konca'. 

 

2. SDZ8, Vaja dela mojstra (48–52). 

(Delo si po dnevih in urah razporedi 

sam.) 

 
Slikaj strani 50 in 51 ter ju pošlji 
učiteljici (do petka, 24. 4.). 

Preberi! 

1. Če česa ne razumeš, napiši vprašanje učiteljici – z veseljem ti bom odgovorila. 

2. Nekateri učenci še niste sporočili, katero knjigo ste izbrali za domače branje (GN). Sporočite! 

    Domače branje bomo obravnavali v maju (kako in kdaj se še dogovorimo). 

3. Za BZ beremo do 30. aprila. 

                                            Želim vam lep, miren in ustvarjalen teden.               Učiteljica Marta Keržan 
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