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

6. a (23. 3. do 27. 3. 2020)                                                lidija.leban@guest.arnes.si      tel. 040 356 699   

Dan, datum VSEBINA OPOMBE - kje 

Ponedeljek,  
23. 3. 2020 

Milan Dekleva: Lenča Flenča, 10. prizor, str. 
133 (berilo) 

Preberi prizor (to je zaključen 
del dramskega besedila) in 
ustno odgovori na vprašanja v 
razdelku Dejavnosti po branju.  
Prepiši v zvezek, kaj je 
dramatika (desno spodaj na str. 
133). 
Poustvarjalno pisanje, tvoja 
pisna naloga. 
Po resničnih ali izmišljenih  
dogodkih napiši podoben prizor, 
ki se bo dogajal pri tebi doma 
med kosilom (od 6 do 8 povedi). 
V njem naj nastopajo starši in 
bratje oz. sestre. Prizor naj bo 
čim bolj vsakdanji, značilen za 
družino in čim bolj zabaven. (To 
navodilo imaš tudi v berilu na 
str. 133 pod (Medijska) 
ustvarjalnica. 
Besedilo napiši na računalnik in 
ga pošlji učiteljici v pregled 
(lidija.leban@guest.arnes.si). 
Če pa ne moreš oz. nimaš 
dostopa do računalnika, pa 
napiši v zvezek. 
 

Torek,  
24. 3. 2020 

Jezikovna vzgoja – BESEDILA (vijolični DZ) 
OBVESTILO 

Vijolični DZ  str. 6; preberi in 
ustno odgovori na vprašanja na 
začetku strani Razmišljamo in se 
pogovarjamo. 
Beremo in raziskujemo: Najprej 
si oglej besedilo in njegove 
sestavne dele ob strani. 
Besedilo preberi in reši naloge 
na strani 7. 
Potem preberi še besedilo na 
str. 8 in reši 5., 6., in 7. nalogo. 
Sestavne dele obvestila prepiši s 
strani 6 (so ob beseilu na levi in 
desni strani). 
Reši še 8. in 9. nalogo, v zvezek 
za jez. vzgojo pa prepiši, kaj je 
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obvestilo. (To najdeš na str. 9 
pod 8. nalogo.) 
 

Sreda,  
25. 3. 2020 

Uradno in neuradno obvestilo Vijolični DZ str. 10. Najprej 
preberi zgornje besedilo na tej 
strani o uradnem in neuradnem 
obvestilu in ga prepiši v zvezek. 
Potem reši 11. in 12. nalogo. 
Preberi še razlago o javnem in 
zasebnem obvestilu in jo prepiši 
v zvezek. Reši stran 11 in 15. in 
16. nalogo na str. 12. 

Četrtek,  
26. 3. 2020 

 
Tvorimo besedili 

DZ stran 13/18. naloga v DZ. 
Potem boš naredil še 20. 
nalogo, in sicer v zvezek ali na 
računalnik in boš poslal učiteljici 
po e-pošti. Vremenske razmere 
lahko zamenjaš s konora 
virusom.  Bodi pozoren, da 
bodo napisani vsi deli besedila. 
V pomoč ti je lahko izhodiščno 
besedilo. 
lidija.leban@guest.arnes.si 

Petek,  
27. 3. 2020 

Opis- delo z neumetnostnim besedilom Vijolični DZ str. 14; preberi 
besedilo, reši 2. nalogo in v 
zvezek prepiši, kaj je opis. 

 

 

 

 

 


