
ENAJSTI TEDEN IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO –  SLJ -LIDIJA LEBAN / 6. A 

6. a (1. 6. do 5. 6. 2020)                                                lidija.leban@guest.arnes.si      tel. 040 356 699  

Pozdravljena, draga učenka, dragi učenec!  

Prišel je mesec junij in z njim že 11. teden pouka, ki bo kombinacija pouka na daljavo in v učilnici. Že diši 

po počitnicah! Zdržite še malo! Kaj bo vaše delo v ponedeljek in torek, preberite spodaj, v sredo pa se 

vidimo v šoli. 

Obvezno preberi! V sredo prinesi s seboj zvezek za jezikovno vzgojo ter moder (Slovenščina.si) in oranžni 

DZ ( Izgovarjamo in zapisujemo). 

Dan, datum VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek,  
1. 6. 2020 

Z znanjem nad oblake 2. del 1.V DZ (vijoličnem)  str. 54 
preberi besedila in reši vse 
naloge na str. 55. 
POMOČ: zasebna besedila so 
tista, ki so namenjena eni osebi 
ali eni družini. 
Preveri spodaj v rešitvah. 

Torek,  
2. 6. 2020 

 FRAN – jezikovni priročniki – potrebuješ DZ 
Slovenščina.si 

Razlaga – preberi: 
 Včasih se nam zgodi, da v 
besedilu naletimo na neznano 
besedo ali besedo, ki smo jo že 
slišali, pa ne vemo, kaj točno 
pomeni oz.  se sprašujemo, ali 
imamo zanjo slovensko 
ustreznico … Ko pišemo 
zapletene povedi, se zavedamo, 
da moramo med stavki napisati 
vejice. A kam jih postaviti, da bo 
prav? Kako je prav: Kranjska 
gora ali Kranjska Gora, 
nahrptnik ali nahrbtnik?  
  
Le kam naj pogledam, kje bom 
našel odgovore, pojasnila in 
primere? V različnih jezikovnih 
priročnikih –  različnih slovarjih 
in Slovenskem pravopisu. Vse te 
priročnike lahko poiščeš na 
spletu. To so priročniki, ki so 
nastali na Inštitutu za slovenski 
jezik Frana Ramovša ZRC SAZU.  
Ali veš, kaj pomeni kratica ZRC 
SAZU? Poišči njen pomen.  Kdo 
pa je bil Fran Ramovš, preberi v 
DZ.  

mailto:lidija.leban@guest.arnes.si


1. V jezikovni zvezek napiši 
naslov SLOVENŠČINA NA 
SPLETU  
2. Prepiši naslove slovarjev DZ 
pri 2. nalogi na str. 7. 
3. Napiši, kateri slovar si že 
uporabil.  
4. Reši naloge na strani 8. 
Pregledali jih bomo v šoli. 

Sreda,  
3. 6. 2020 

POUK V ŠOLI  

Četrtek,  
4. 6. 2020 

POUK V ŠOLI  
 

Petek,  
5. 6. 2020 

POUK V ŠOLI  

 

Če česa ne razumeš ali ne znaš, mi piši, pokliči ali zaprosi za srečanje preko Zoom 

 

Rešitve za ponedeljkovo nalogo so spodaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REŠITVE Z ZNANJEM NAD OBLAKE; 2. DEL 

2. del 2. a) NE b) NE c) DA č) DA d) NE 

3. Da. Obveščam. Obvešča jo, kdaj bo pomladni koncert. 

4. Dragi Božiček! V tem letu sem bila zelo delovna in uspešna v šoli. Zato res upam, da mi boš lahko 

uresničil katero od mojih želja. V novem letu si želim:   

 - kužka pasme maltežan,   

 - novo pisalno mizo,   

 - zmago s plesno skupino,   

 - boljše ocene, sploh pri geografiji,    

- veliko dobrih prijateljic,   

 - zdravje in srečo,   

 - mir na svetu.                 Ana                                               

Zaradi preglednosti.  

Seznam. 

5. mali oglas, kupuje, pišejo  

6. a) da bi 

 b) ker 

 c) ker 

 č) da bi 

 d) da bi  

 e) ker 

 

 

 

 

 

 

 


