
SLOVENŠČINA (6. b)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

TONE SELIŠKAR: 
BRATOVŠČINA SINJEGA 

GALEBA, DZ 111

- Prebereš besedilo v DZ in rešiš naloge, ki se nanašajo na besedilo. 
- Na spletu ali v kakšni drugi njegovi knjigi, ki jo imaš mogoče doma, 
poišči podatke o Tonetu Seliškarju in jih predstavi v obliki miselnega 
vzorca.  - V zvezek napiši obnovo besedila iz DZ, pri tem si pozoren 
na uvod, jedro in zaključek.  - Prebereš, kaj je pustolovska zgodba.

KAJ MORAŠ ZNATI: - poznati moraš 
avtorja in naslov odlomka - poznati 

moraš vsebino odlomka (glavne osebe, 
glavni dogodki) - poznaš nekaj 

podatkov o avtorju in njegovem delu - 
poznaš značilnosti pustolovske zgodbe

dosegljiva sem vsak dan na mejl 
perkouki@gmail.com: dopoldne 
med 8. in 10. uro, popoldne med 

16. in 18. uro

BOGOMIR MAGAJNA: 
ANANAS, DZ 116

- Prebereš besedilo v DZ in rešiš naloge, ki se nanašajo na besedilo. 
- Nalogo 12 (spis o srečanju) napišeš v zvezek, vsaj 1 stran.  - V 
zvezek napiši obnovo besedila iz DZ, pri tem si pozoren na uvod, 

jedro in zaključek. 

KAJ MORAŠ ZNATI: - poznati moraš 
avtorja in naslov odlomka - poznati 

moraš vsebino odlomka (glavne osebe, 
glavni dogodki) 

UTRJEVANJE BESEDNIH 
VRST

Preveri, ali imaš v DZ rešene vse naloge od strani 20 do 50. Rešeno 
mora biti vse, saj smo obravnavali že vse besedne vrste. Svoje 

znanje lahko utrjuješ prek ponovnega reševanja nalog v DZ ali prek 
spletnih vaj za glagol, samostalnik, pridevnik, prislov, števnik, osebni 

zaimek.  

Ker smo bili že dogovorjeni za ustno 
ocenjevanje besednih vrst, bo to 

potekalo ob vrnitvi v šolo, vendar ne 
takoj prvi ali drugi dan.

Vaje lahko najdeš na: https:
//interaktivne-vaje.

si/02_osnova/predmeti_meni/slov
enscina_meni_6_9.html, https:
//www.ucimse.com/ ... Te vaje 

naredi vsak dan, vedno si zapiši, 
kaj si imel narobe, in poskušaj 
naslednji dan popraviti svoje 

napake.


