Delo na daljavo – 6. razred
Dragi učenci!
Z vstajenjem Življenja se prenavlja tudi naše razumevanje vsakdana, ki naj bo vseskozi napolnjeno z
upanjem in vero, da se vse dobro vedno znova vrača, a moramo biti tudi mi včasih tisti, ki prvi ustvarimo
dobro in mir ter ju podarimo drug drugemu.
Zelo smo hvaležni vašim staršem za neutrudljivo pomoč pri učenju doma in pri pošiljanju nalog nam na
mail, vam, dragi učenci, pa lahko izrečemo vso pohvalo za vašo odgovornost!
Naj trud in volja ne izgubita moči, temveč naj se še okrepita skupaj s soncem, ki je vir življenja!
vaši učitelji slovenščine

E-naslovi nas učiteljev, kamor pošiljate slike, lahko pa nas tudi sprašujete:
6. a-razred: tomaz.repensek@gmail.com
6. b-razred: sonja.bric@gmail.com
6. c-razred: vlasta.suber@gmail.com
6. d-razred: anka.voh@gmail.com

Učna vsebina od 14. 4. do 17. 4.
Učna
ura

Učna tema

Delo in gradivo

1.

Premi in odvisni Reši priložen učni list (Premi in odvisni govor_VAJA 2).
govor
–
Lahko si ga natisneš in prilepiš v zvezek, lahko pa tudi samo napišeš v
UTRJEVANJE
zvezek pravilne rešitve.
Bodi natančen pri zapisu premega in odvisnega govora (pravilna uporaba
ločil in velike/male začetnice) in upoštevaj navodila za reševanje.

SLIKOVALNICA - pošlji učitelju do 15. 4.
UČNI LIST - Slikaj rešitve in jih pošlji svojemu učitelju.

2.
Branje in
razumevanje
NUB

DZ Izgovarjamo in zapisujemo (oranžni snopič)
Preberi izhodiščno besedilo na str. 53 in reši naloge povezane z njim.
Samostojno rešuj naloge na zapisanih straneh DZ.
str. 54−55
nal. 1, 2, 3, 4, 6

3.

Poslušanje
oddaje o
dvojezičnosti

V zvezek si napiši naslov DVOJEZIČNOST.
Poslušaj prispevek RTV 4 o dvojezičnosti Slovencev ob meji, ki so ga pripravili
učenci novinarji.
https://4d.rtvslo.si/arhiv/hudo/119010691
Pod naslov si zapiši do 10 ključnih besed, ki si si jih zapomnil ob poslušanju o
dvojezičnosti.
Prijetno in poučno poslušanje ti želim!

4.

Slovenski jezik
(materni, tuji,
državni, uradni)

DZ Izgovarjamo in zapisujemo (oranžni snopič)

V zvezek si napiši naslov SLOVENSKI JEZIK.
Nariši si razpredelnico in h ključnim besedam pripiši bistvene podatke
(najdeš jih v DZ na str. 57 v modrem okvirčku).

ključne besede

bistveni podatki

prvi jezik/materni jezik
drugi jezik/jezik okolja
tuji jezik
državni jezik
uradni jezik

SLIKOVALNICA - pošlji učitelju do 17. 4.
Reši nalogi 10, 11 v DZ na str. 57, rešitve napiši v zvezek in pošlji učitelju na
mail.

