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

6. a (20. 4. do 24. 4. 2020)                                                lidija.leban@guest.arnes.si      tel. 040 356 699  

Dragi učenci, lepo pozdravljeni v 6. tednu izobraževanja na daljavo. V preteklem tednu smo utrjevali in 

preverjali, v  tem tednu bomo po korakih obravnavali novo snov. Natančno berite navodila in 

pošiljajte le zahtevano. Držite se rokov za oddajanje nalog. Vse, kar delamo, je nujno potrebno; to 

snov  boste potrebovali tudi v naslednjem šolskem letu in bo do konca šolskega leta tudi ocenjena. 

Kako in na kakšen način, bo znano v naslednjih tednih. Če boste potrebovali pomoč, mi pa le pišite ali 

pokličite. 

OBVEZNO PREBERI! DOMAČE BRANJE: Zaradi izrednih razmer in ker mnogi nimate knjige Gospod 

Hudournik, boste za DB obvezno prebrali le odlomek iz knjige v berilu na strani 88/91. Navodila in 

datum do kdaj, boste še prejeli. Tisti učenci, ki pa ste knjigo že prebrali, jo boste lahko povedali za BZ v 

tem ali naslednjem šolskem letu. 

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,  
20. 4. 2020 

Ponovitev značilnosti besedil 
 
Nova snov : OPIS BOLEZNI (branje in 
razumevanje besedila) 

1.V DZ (vijoličnem) ponovi 
značilnosti obravnavanih 
besedil: obvestilo, opis kraja, 
opis igre. 
2. Na str. 24 preberi vprašanja 
pod razdelkom Razmišljamo in 
se pogovarjamo in nanje ustno 
odgovori. 
3. Preberi besedilo Borelioza- 
resen problem. 
4. Preglej neznane besede. 
5. Reši naloge na str. 25 in 26 
(zadnja je 7. naloga). 
6. Pod 7. nalogo preberi 
besedilo o zdravju. 

Torek,  
21. 4. 2020 

Delo z besedilom – izdelava miselnega vzorca 1. Ponovno preberi izhodiščno 
besedilo (str. 24).  
2. Izpolni miselni vzorec (8. 
naloga na strani 27) tako, da v 
vsak oblak vpišeš eno od 
ključnih besed, ki so pod 
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navodilom, potem pa v besedilu 
poiščeš podatek in ga vpišeš 
pod ključno besedo. 
 SLIKAJ IN POŠLJI DANES. 
3. V svoj zvezek prepiši besedilo 
o opisi bolezni (je pod miselnim 
vzorcem) na modri podlagi. 

Sreda,  
22. 4. 2020 

Tvorba besedila – preverjanje znanja- priprava Priprava na pisanje besedila: 
1.Izberi bolezen, ki jo boš opisal. 
2. Poišči vse potrebne podatke, 
ki so značilni za to vrsto besedila 
(navedeni so v miselnem vzorcu 
in v modrem delu v razlagi). 
3. Naredi si osnutek ali miselni 
vzorec ali načrt za pisanje, ali 
oporne točke, da boš potem čim 
lažje sestavil besedilo. 

Četrtek,  
23. 4. 2020 

Tvorba besedila 
 

Na podlagi dela prejšnjega dne 
napiši besedilo - opis izbrane 
bolezni. Pazi na odstavke ter na 
jezikovno in pravopisno 
pravilnost besedila. 

Petek,  
24. 4. 2020 

Pregled in oddaja besedila 1.Pregledaš besedilo, po potrebi 
dopolniš, popraviš in ga pošlješ 
učiteljici do 11. ure. (Če kdo želi, 
besedilo lahko pošlje tudi prej). 
 
Ponavljaj in utrjuj predelano 
snov pri jezikovni vzgoji in 
književnosti. 
 
 
 

 

 

 

 


