Delo na daljavo – 6. razred
Dragi učenci!
Vsak zase od doma, v mislih in v poslanih nalogah pa skupaj korakamo počasi, a vztrajno do konca
učnih vsebin in do konca šolskega leta.
Zaključili smo z umetnostnimi vsebinami, ki smo jih za konec obogatili z ogledom slovenskega
mladinskega filma Bratovščina Sinjega galeba.
Pri danih izzivih ste bili zelo izvirni, tako pri izdelavi barčice kot pri zapisu Ivotovega poslovilnega
pisma!
Hvala vam za vse poslane slike vaših barčic in pisem, učitelji smo vaše barčice z veseljem občudovali,
v vaših pismih pa so se lesketali biseri slovenske pisane besede!

Izdelala: Neja Mraz

Izdelala: Lana Jutriša

Izdelal: Marcel Melanšek

Ta teden je naša učna snov povezana z vijoličnim delovnim zvezkom, tem:

Če imate ta delovni zvezek slučajno v šoli, upoštevajte
navodila za prevzem in vračanja gradiv, ki so bila
poslana s strani vodstva šole
Hvala za razumevanje.

E-naslovi učiteljev:
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 25. 5. do 29. 5.
Učna ura

1.
PONEDELJEK,
25. 5.

Učna
tema
Opis
bolezni
razume.
besedila

Delo in gradivo
DZ Beremo, pišemo, govorimo in poslušamo (vijolični snopič)
V primeru, da DZ ne boste prevzeli pravočasno, spodaj prilagam
kopije izbranih strani, da boste lahko opravili učno obveznost (kopije
se nahajajo na koncu dokumenta).
Preberi izhodiščno besedilo na str. 24, Borelioza - resen problem, in reši
naloge povezane z razumevanjem prebranega besedila.
str. 24‒27
nal. 1‒8
SLIKOVALNICA - slikaj rešeno nalogo 8 in jo pošlji učitelju do 27. 5.
Klop, tako mala, a za človeka lahko tudi usodna žival. Mene so se letos
prijeli že štirje klopi, verjetno med sprehodom v večji travi, po gozdu …,
zato sem vedno previden in svoja otroka in sebe vedno pregledam, če ta
mala črna živalca kje ne pleza po naših nogah, da jo čim prej odstranimo.
Če imate še vi kakšno izkušnjo s klopom, bomo zelo veseli, če jo podelite z
nami.
DZ Beremo, pišemo, govorimo in poslušamo (vijolični snopič)

2.
TOREK,
26. 5.

Opis bolezni
tvorba opisa
bolezni

V zvezek napiši naslov OPIS BOLEZNI in z rdečim pisalom prepiši
značilnosti za tvorbo tovrstnih besedil.

Opis bolezni je besedilo, v katerem povemo:
• za kakšno bolezen gre (vrsta bolezni),
• kako se širi in kaj jo povzroči,
• po katerih znakih jo prepoznamo,
• kako poteka in koliko časa traja,
• kako jo zdravimo in
• kateri so možni zapleti.

ključni podatki

SLIKOVALNICA - opiši izbrano bolezen in besedilo pošlji učitelju do
29. 5.
str. 27
nal. 9
Opiši izbrano bolezen. V svoje besedilo vključi vse podatke, ki so značilni
za opis bolezni. Preden začneš pisati, zberi potrebne podatke in naredi
osnutek (npr. v obliki miselnega vzorca, ključnih besed).
Vir, s katerim si lahko pomagaš:
https://www.viva.si/Bolezni
Besedilo členi na smiselne odstavke. Piši čitljivo in s pisanimi črkami. Pazi
na ustrezno rabo velike začetnice, vejice in končnih ločil ter na pravilno
deljenje besed.

DZ Beremo, pišemo, govorimo in poslušamo (vijolični snopič)
3.
PETEK,
29. 5.

Prijavnica
razume.
besedila

Preberi izhodiščno besedilo na str. 42, Razpis tekmovanja iz znanja
slovenščine, in reši naloge povezane z razumevanjem prebranega
besedila.
str. 42‒43
nal. 1‒5

Dodatna naloga:
Izpolni prijavnici in pokaži staršem, če si ju pravilno izpolnil.

PRIJAVNICA 1

PRIJAVNICA 2

2

PRESLIKANO GRADIVO IZ VIJOLIČNEGA DELOVNEGA ZVEZKA
(str. 24−27)
str. 24

str. 25

str. 26

str. 27

Petek, 29. 5.

