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

6. a (6. 4. do 10. 4. 2020)                                                lidija.leban@guest.arnes.si      tel. 040 356 699  

Dragi učenci! Vstopamo že v 4. teden izobraževanja na daljavo. Upam in želim, da ste dobro in da vam 

uspe delati po danih navodilih. Še enkrat naj vas povabim; če je kar koli nerazumljivega, mi pišite ali 

pokličite. Prosim vas, da redno pošiljate samo zahtevano. Kaj bo treba poslati in do kdaj, bo napisano. 

V mesecu aprilu bomo obravnavali snov, jo ponavljali in utrjevali, potem pa boste obveščeni, kaj in 

kako bo ocenjeno. 

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. 

Rok oddaje: 30. 4 2020 

Navodila za delo. 

Dan, datum VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek,  
6. 4. 2020 

Ponavljanje in utrjevanje 
Tvoril si besedilo opis kraja. Ponovno ga 
preglej, po potrebi dopolni in v priponki pošlji 
učiteljici danes, 6. 4. 2020 (Nekateri ste ga že.) 
Lahko tudi fotografiraš in pošlješ. 
Ponavljaj snov: obvestilo,  njegovi sestavni 
deli, uradno/neuradno, značilnosti opisa kraja- 
kaj vsebuje itd. 

Opravičujem se za napačen 
datum (31. 3.), ki je bil napisan 
za oddajo tega besedila. 
 

Torek,  
7. 4. 2020 

 
Opis igre (branje, odgovori na vprašanja) 

V DZ na str. 20 najprej ustno 
odgovori na vprašanja pod 
Razmišljamo in se pogovarjamo. 
 
Potem preberi besedilo 
Šahovska pravila.  
 
Reši naloge na str. 21; preberi 
tudi besedilo v vijoličnem delu. 
 
V svoj zvezek prepiši razlago za 
opis igre (DZ stran 22 modri 
del).  
Prepis slikaj in mi ga pošlji 
danes, 7. 4. 2020. 
 

Sreda,  
8. 4. 2020 

KULTURNI DAN – VIRTUALNI OBISK NARODNE 
GALERIJE 
 

Vodja: učiteljica Tina Lanišek 

mailto:lidija.leban@guest.arnes.si


Četrtek,  
9. 4. 2020 

 
Delo z besedilom - Začetki in zgodovina 
razvoja kraljevske igre 

V DZ na str. 22 preberi  
besedilo/7. naloga. Preberi tudi 
razlago neznanih besed v 
okvirčku. 
Odgovori na vprašanja na strani 
22 in reši nalogi 8 in 9 na strani 
23. 
 

Petek,  
10. 4. 2020 

Opis igre ali športa – miselni vzorec DZ str. 23/10. naloga 
Nad zgornjo črto napiši ime 
svoje najljubše igre ali športa 
(npr. Košarka; Med dvema 
ognjema, Monopoli …), v okvir 
pa naredi miselni vzorec s 
ključnimi besedami. Pomagaj si 
z besedilom Opis igre (kdo igra, 
kje se igra, s čim …).     
Slikaj stran 23 in pošlji  
najkasneje do torka (14. 4. 
2020). 
 
 

 

Vsem, ki praznujete veliko noč, želim lepo praznovanje v krogu domačih. 

 

 


