Delo na daljavo – 6. razred
Dragi učenci!
Izziv preverjanja znanja iz jezika je za nami. Bili ste zelo uspešni, saj ste dokazali, da snov zaobjeto v
oranžnem delovnem zvezku dobro razumete. Upam, da ste bili pri tem iskreni do sebe in niste iskali
bližnjic do znanja s pomočjo rešitev. To znanje boste v prihodnosti zagotovo še večkrat potrebovali in
tudi dokazovali.
Pred nami pa so novi izzivi, in sicer se obeta ocenjevanje na daljavo. Učitelji bomo stopili z vami, vašimi
starši v kontakt z namenom, da se dogovorimo za vsebine in načine preverjanja in ocenjevanja znanja
na daljavo. To bo tudi zadnja ocena pri slovenščini. Aktivnosti v maju so zagotovljene 
V tednu od 4. 5. do 8. 5. je delo z umetnostnim besedilom, in sicer boste brali književne odlomke v
berilu ter se preizkušali v bralnem razumevanju. Gre za preverjanje bralnega razumevanja, saj morate
dve nalogi poslati tudi nam učiteljem, ki bomo vaše odgovore tudi prebrali in jih vrednotili s točkami.
Bralno značko lahko še vedno opravljate, za način opravljanja BZ se posvetujte s svojim učiteljem.

vaši učitelji slovenščine

E-naslovi učiteljev, kamor pošiljate slike:
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 4. 5. do 8. 5.
Učna ura

1.
PONEDELJEK,
4. 5.

Učna tema

Jonathan
Swift:
Gulliverjeva
potovanja
preverjanje
bralnega
razumevanja

Delo in gradivo
Berilo, str. 116−118
(https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB6&pages=116-117)
Preberi umetnostno besedilo v prozi z naslovom Gulliverjeva
potovanja (lahko ga tudi poslušaš).
V zvezek pod književnost si zapiši naslov:
Jonathan Swift: Gulliverjeva potovanja
in odgovori na vprašanja v berilu na str. 118 (dejavnosti po branju).
Piši čitljivo in odgovarjaj v celih povedih.
Berilo, str. 96−99
(https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB6&pages=96-97)

2.

Mark Twain:

TOREK,
5. 5.

Prigode Toma
Sawyerja

Preberi umetnostno besedilo v prozi z naslovom Prigode Toma
Sawyerja (lahko ga tudi poslušaš).

SLIKOVALNICA - fotografijo odgovorov pošlji učitelju do 6. 5. 20202
preverjanje
bralnega
razumevanja

V zvezek pod književnost si zapiši naslov:
Mark Twain: Prigode Toma Sawyerja
in odgovori samo na vprašanja od 1 do 5 v berilu na str. 99 (dejavnosti
po branju).
Piši čitljivo in odgovarjaj v celih povedih.
Berilo, str. 99 (dejavnosti po branju)

3.
PETEK,
8. 5.

Tvorba
neuradnega
pisma

V torek si prebral besedilo Prigode Toma Sawyerja, danes pa se
postavi v vlogo književne osebe, npr. v vlogo Becky ali v vlogo Toma.
SLIKOVALNICA - fotografijo pisma pošlji učitelju do 8. 5. 2020
NAVODILO ZA PISANJE PISMA:




Pazi na obliko pisma (sestavni deli: kraj, datum pisanja,
nagovor, vsebina, pozdrav, podpis).
Piši čitljivo in upoštevaj vsebinske značilnosti izhodiščnega
besedila.

