OŠ Karla Destovnika - Kajuha Šoštanj

2019/2020

Delo na daljavo – 6. razred
Dragi učenci!

S SLIKOVALNICO smo učitelji zelo zadovoljni, saj nam pridno pošiljate svoje rešene naloge, za katere se dogovorimo v navodilih.
Pošiljajte pa res samo tiste naloge, ki so določene v slikovalnici, saj se drugače ustvari poplava slik/nalog, na katere učitelji ne moremo dati
kvalitetne povratne informacije.
Če imate pri kateri nalogi težave, tisto lahko dodatno slikate in nam pošljete, da vam pomagamo priti do prave rešitve.
Hvala vam za vse odlično opravljene naloge!

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 6. 4. do 10. 4.
Učna ura
Učna tema
1.

Premi govor,
vaje

Delo in gradivo
DZ Izgovarjamo in zapisujemo (oranžni snopič)
Oglej si še en primer razlage, da ponoviš, obnoviš znanje zapisa premega govora, saj boš
moral danes dokazati, da ga znaš tudi sam pravilno zapisati.
GLEJ razlago: www.ssers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/010_premi_govor/premi_obravnava_1.html
Pri reševanju nalog se vedno znova vračaj k zapisu v modrem okvirčku DZ oz. k videni
razlagi.
Upoštevaj pravila zapisa premega govora, ki je sestavljen iz dveh delov, to sta spremni
stavek in dobesedni navedek.
Pravilno vstavljaj ločila, kot so:
- dvopičje :
- narekovaji zgoraj/spodaj „”
- vejica, pika, klicaj, vprašaj , . ! ?
Pravilen zapis male in velike začetnice.
Rešuj in utrjuj znanje na zapisanih straneh.
str. 48−49
nal. 40−45
SLIKOVALNICA
V zvezek napiši 3 lastne primere zapisa premega govora.
Trije primeri zapisa premega govora naj bodo takšni:
- da je na začetku dobesedni navedek , sledi pa mu spremni stavek

Sem
opravil/-a

Trije primeri (lahko je enaka vsebina, le da jo zapišeš zamenjano) pa takšni:
- da bo na začetku spremni stavek, sledi pa mu dobesedni navedek
Piši čitljivo s pisanimi črkami, pazi na ločila v premi govoru (: „” . ? ! ,).
Slikaj zapisane primere in jih pošlji učitelju na e-naslov.
2.

Utrjevanje zapisa Reši priložen učni list (Premi govor_VAJA 1).
premi govor
Lahko si ga natisneš in prilepiš v zvezek, lahko pa tudi samo napišeš v zvezek pravilne
rešitve.
Bodi resnično pozoren na pravilen zapis premega govora in upoštevaj navodila za
reševanje.

SLIKOVALNICA
UČNI LIST - Slikaj rešitve in jih pošlji svojemu učitelju.
3.

Odvisni govor

Pred tabo je nov izziv, in sicer zapis ODVISNEGA GOVORA (ta zapis je lažji od zapisa
premega govora ☺)
Poglej si razlago zapisa odvisnega govora: http://www.ssers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/010_premi_govor/premi_obravnava_2.html
V zvezek si zapiši naslov ODVISNI GOVOR in prepiši prosojnici:

PROSOJNICA 1:

ODVISNI GOVOR

obnovimo ali
povzamemo vsebino
izrečenega

brez narekovajev

včasih potrebno
spremeniti obliko
glagolov in zaimkov

PROSOJNICA 2:

Za vajo reši interaktivno vajo:
http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/010_premi_govor/premi_vaje_2.html

4.

Odvisni govor,
vaje

DZ Izgovarjamo in zapisujemo (oranžni snopič)
Rešuj in utrjuj znanje zapisa ODVISNEGA GOVORA.
str. 50−52
nal. 46−50

