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

6. a ( 4. 5. do 8. 5. 2020)                                                lidija.leban@guest.arnes.si      tel. 040 356 699  

Dragi učenci, ponovno pozdravljeni v šoli na daljavo! Upam, da ste po počitnicah spet polni energije za 

nadaljnje delo. Mesec maj je predzadnji mesec v šoli. Spoznali ste se s samostojnim delom, kar vam bo 

koristilo tudi v naslednjih letih. Osebno bi si zelo želela, da se še pred počitnicami vidimo v šolskih 

klopeh, a izgleda, da se to ne bo zgodilo in bomo z delom nadaljevali na tak način. Še vedno pa velja; 

če potrebujete pomoč, me pokličite ali pišite. 

Gremo dalje s tedenskim razporedom, ki je v razpredelnici. 

PREBERI. 

RAZLAGA 

 Vsak dan se nam dogaja, da moramo kakšno stvar narediti na novo, kaj popraviti … Ob tem je 

potrebno razmisliti, kako bomo kaj naredili, katere pripomočke (orodja) in sestavine  (materiale) 

bomo pri tem potrebovali. Pomembno pa je tudi, kako bo potekala izdelava, kaj bomo naredili 

najprej, kaj potem, kaj na koncu – torej, kakšno bo zaporedje korakov, ki so natančno določeni (če 

tega zaporedja ne upoštevamo, se lahko zgodi, da nam končni izdelek ne bo uspel).  Tako besedilo, v 

katerem navedemo, kako kaj izdelamo in katere pripomočke (orodja) ter sestavine (materiale) pri tem 

potrebujemo, je NAVODILO ZA DELO.  Navodilom za delo so velikokrat dodane slike, ki prikazujejo 

posamezne korake in tudi končni izdelek. 

Dan, datum VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek,  
4. 5. 2020 

NAVODILA ZA DELO 1. Preberi zgornjo razlago in 
razmisli, kdaj in kako pogosto si 
se ti sam že srečal z navodilom 
za delo in po tem navodilu tudi 
naredil izdelek. - Kje se 
največkrat srečaš z navodilom 
za delo?  Si pomislil na pripravo 
jedi? Res je, recepti za pripravo 
jedi so zelo pogosta navodila za 
delo. 
 
2. V jezikovni zvezek napiši 
naslov       NAVODILO ZA DELO 
in prepiši zgornje besedilo 
(Razlaga). 

Torek,  
5. 5. 2020 

NAVODILO ZA DELO  
Gnezdilnica za čebele samotarke 

Slovenščina v oblaku 6, vijolični 
DZ, stran 28  
1. Preberi vprašanja iz rubrike 
Razmišljamo in se pogovarjamo 
in poskušaj odgovoriti (ustno). 
2. Najprej si besedilo dobro 
oglej (besedni in nebesedni del 
– slike).  
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3. Preberi besedilo Gnezdilnica 
za čebele samotarke. Če katere 
od besed ne razumeš, lahko 
pokukaš v Fran (Slovar 
slovenskega knjižnega jezika) na 
spletu.  
 4. Reši naloge od 1. do 12. 

Sreda,  
6. 5. 2020 

POUSTVARJANJE (opis delovnega postopka in 
izdelava izdelka) 

1. Preberi razlago za besedilo- 
navodilo za delo še v DZ na str. 
31 (modri del). 
2. Napiši navodilo za delo – 
lahko je recept za tvojo 
najljubšo jed, lahko je navodilo 
za izdelavo česa drugega (npr. 
ptičje hišice, mlinčka …). Pri tem 
upoštevaj vse dele takega 
besedila (pripomočki, material, 
navodilo po korakih). 
 3. Vse to napiši na list ali v 
zvezek – besedilu lahko dodaš 
tudi  slike/risbe. 
4. Navodilo za delo poskusi  
tudi realizirati, če imaš 
možnost. Po navodilu naredi 
izdelek in sliko izdelka skupaj z 
navodilom (besedilom) pošlji 
učiteljici do petka, 8. 5. 2020.  
(Namig: najpreprosteje je, da se 
lotiš navodila za svojo najljubšo 
jed ali sladico in jo tudi skuhaš 
oz. spečeš).  Pazi tudi na varnost 
pri delu! Kaj misliš, ti bo uspelo?  
Držim pesti! 
OPOMBA: Če izdelka ne moreš 
narediti, pošlji le besedilo. 
Napišeš lahko na računalnik ali v 
zvezek. 

Četrtek,  
7. 5. 2020 

 
POUSTVARJANJE 

Nadaljuješ z delom. 

Petek,  
8. 5. 2020 

POUSTVARJANJE, ponavljanje Nadaljuješ z delom in potem 
pošlješ. 
Učiš se predelano snov v DZ, da 
ne bo težav pri ocenjevanju. 
 
 

 



Opomba: 1. Če hočeš, si pod rubriko Gledamo lahko ogledaš film priprave tortice na palčkah, ki ga 

najdeš v iRokusu (neobvezno). 

 

 


