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

6. a (14. 4. do 17. 4. 2020)                                                lidija.leban@guest.arnes.si      tel. 040 356 699  

Dragi učenci, pa smo prišli že do 5. tedna izobraževanja na daljavo. Teden bo zaradi praznikov za dan 

krajši; upam, da ste ga lepo preživeli. V tem tednu bomo le ponavljali in preverjali  predelane vsebine. 

Če bo potrebno, si pomagajte z delovnim zvezkom in zapisi v zvezek. Če boste potrebovali pomoč, mi 

pišite ali pokličite. 

OBVEZNO PREBERI! DOMAČE BRANJE: Rok za knjigo Frana S. Fižgarja Gospod Hudournik je bil 3. 4. 

2020, a ga bomo podaljšali. V naslednjih tednih boste dobili navodila.  

Obvestilo glede bralne značke. Uradni zaključek BZ je bil 2. 4. 2020. Vsi tisti, ki jo želite zaključiti in dobiti 

oceno, mi v priponki pošljite naslednje: Koliko knjig ste že povedali, za vsako še ne »povedano« knjigo 

napišite ime in priimek avtorja, na kratko (5 povedi) o čem in o kom knjiga pripoveduje, napišite glavne 

književne osebe (3). Iz ene izmed prebranih knjig izpišite lepo poved in jo pošljite zraven (navedite, iz 

katere knjige je). Obvestila vas bom, kdaj bo ocena vpisana. LAHKO JO OPRAVITE TUDI PREKO TEL. 

KLICA ALI ČE SE POSNAMETE IN POŠLJETE. 

Rok: 30. 4 2020 

Navodila za delo. 

Dan, datum VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek,  
13. 4. 2020 

PRAZNIK  

Torek,  
14. 4. 2020 

Preverjanje in utrjevanje Rešiš 1. stran na listu za 
utrjevanje in preverjanje. 
Priložen je navodilom kot 
priloga. Rešuješ lahko kar na 
računalnik v Wordovem 
dokumentu. Slikaj in pošlji. 

Sreda,  
15. 4. 2020 

Preverjanje in utrjevanje Rešiš 2. stran na listu za 
utrjevanje in preverjanje. 
Slikaj in pošlji. 

Četrtek,  
16. 4. 2020 

Preverjanje in utrjevanje 
 

Rešiš 3. stran na listu za 
preverjanje.  Slikaj in pošlji. 

Petek,  
17. 4. 2020 

Preverjanje in utrjevanje  Rešiš zadnjo stran. 
Slikaj in pošlji. 
Če iz kakršnega koli vzroka 
težko pošiljaš sproti, lahko 
pošlješ vse naenkrat. Zadnji 
rok: 17. 4. 2020 
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