
ČETRTEK, 26. 3. 2020 

1. ura: 6. a 
 

 

Dober dan, 6. a! 

Prejela sem nekaj vaših včerajšnjih fotografij. Žiga, Luka, odlično sta se 

izkazala! Upam, da včerajšnje naloge nikomur niso bile pretežke! 

 

Čeprav delo za šolo poteka na daljavo, moramo nadaljevati z novimi snovmi in 

ohraniti kondicijo branja/reševanja. Danes bo treba rešiti veliko strani, a imej v mislih, 

boš v glavnem moral(a) označevati odgovore – ne bo veliko pisanja.  

 

 

 
Mali trik bistrih glav: 
 

Potrudi se reševati zbrano. Tako bo delo prej zaključeno! 😉 

 

 

Za današnji uri potrebuješ delovni zvezek, računalnik ali telefon in pisalo. 

Za začetek: 

Najprej si preglej rešitve včerajšnje naloge (SDZ str. 28, nal. 8): 

 

 

8. naloga:  

 

 

 

 

Glagol Oseba Število Čas 

se porazdelijo 3. os. mn. sed.  

se uleže 3. os. ed. sed.  

se upre 3. os. ed. sed.  

Iztegne 3. os. ed. sed.  

Prime 3. os. ed. sed.  

Vodi 3. os. ed. sed.  

se utrudita 3. os. dv. sed.  

Zamenjata 3. os. dv. sed.  

Je 3. os. ed. sed.  

tekmujejo  3. os. mn. sed.  

se lovijo 3. os. mn. sed.  

se konča 3. os. ed. sed.  

se upehajo 3. os. mn. sed.  

 

Glagoli, ki imajo v rešitvah 

pripisano SE, so pravilni 

samo, če si tudi ti napisal(a) 

se. V nasprotnem primeru 

prejmeš za celo vrstico 0 

točk! 

Vsaka vrstica je vredna eno 
točko. Koliko točk si zbral(a)? 

12, 13 – glagole obvladaš za 5 

10, 11 – obvladaš jih za 4 

8, 9 – razumeš jih za 3 

6,7 – šlo bi za dva 

5 ali manj – potrebuješ še vaje! 

 



a) Največ glagolov je v 3. os. ednine.  DA  NE 

V besedilu so štirje glagoli z besedico se.   DA  NE 

Dva glagola sta v dvojini.     DA  NE 

Vsi glagoli so v sedanjiku.     DA  NE 

Besedilo je v brezčasnem sedanjiku.   DA  NE 

 

 

 

Pa pojdiva korak naprej! 

1. Odpri SDZ na strani 33. Na dnu te strani je fant, ki te sprašuje, česa si se v tej 

enoti naučil(a). 

2. Preberi vprašanja iz oblačka. (Predzadnje vprašanje prečrtaj.)  

3. K vsakemu vprašanju, na katerega lahko odgovoriš z DA, napiši kljukico. 

4. Prosi starše, da mi pošljejo po elektronski pošti vprašanja, na katera ne znaš 

odgovoriti ali pri katerih še nisi prepričan(a) v svoje znanje. – Tako bom 

vedela, kaj je v čem se še moramo uriti.  

 

 

Zdaj pa k novemu … 

Danes je na vrsti nova besedilna vrsta: OPIS BOLEZNI.  

V SDZ na strani 35 najdeš uvodni odstavek v vijolični barvi. Preberi in razmisli, kaj 

veš o tem, kar te sprašuje.  

 

V nadaljevanju boš prisluhnil(a) zvočnemu posnetku in iz njega izvedel(a) nekaj 

podrobnosti o prav posebni bolezni. Pred poslušanjem preberi navodila in vprašanja 

nalog 1 – 7 (str. 35-36).  

 

 

Mali trik bistrih glav: 
 
Če prebereš vprašanja pred poslušanjem, boš reševal(a) veliko 
lažje! 
 

 

 

Poslušaj prispevek s posnetka, nato reši naloge 1-7. 

Po 7. nalogi ponovno predvajaj posnetek in dobro poslušaj. (Uporabi zgornjo 

povezavo.) 

https://www.ucimte.com/?q=youtube/489/0


Nadaljuj. Reši naloge 8-18.  

Posnetek si predvajaj še enkrat. Nato reši naloge 19 (tokrat bo treba samostojno), 20 

in 21. Ko to zaključiš, te čaka še kviz v nalogi 22! 

 

Navodila za jutri 

Jutri bo na vrsti nekaj nalog za utrjevanje, potem pa bo sledila izdelava posebne igre. 

Če boš za, jo boste ob koncu tedna lahko igrali vsi domači! Lahko priredite celo 

družinski turnir!  

Za izdelavo igre boš potreboval(a): 

Kuhinjsko desko za rezanje, šestilo, ravnilo, škarje in škatlo s pokrovom – tako kot je 

škatla za čevlje ali škatla za čokoladne bonbone … Prazna, seveda! 

Če take škatle nimate doma, si lahko pomagaš s tanjšim kartonom v velikosti kot lista 

formata A4. 

 

Želim ti vse dobro! Pazi nase! 

 

 

 

 

 

4. ura: 9. a 
 

 

Dober dan! 

Najprej opravičilo 

Pravkar sem prebrala, kaj sem vam naložila za včerajšnjo uro SLJ, in odkrila 3 grde 

napake. Ste jih opazili? 

Takoj na začetku si preglejte rešitve včerajšnjih vaj. 

2. Pri ustnem sožalju zaznamo tudi nebesedno govorico žalujočega in jo skušamo 

upoštevati.  

3. a  

5. a) Nika ga izreka svoji prijateljici. 



 6. a) Krutega dejstva o nesrečnem sestopu s Kredarice 

Izgubili smo prijatelja 

b) Na primer: končati življenjsko pot, za vedno zatisniti oči, zapustiti svoje najdražje, 

preseliti se v lepši svet, pretrgati nit življenja … 

 

IZREKANJE SOŽALJA 

Pisno lahko sožalje izrečemo na več načinov: prek sms-a, z žalno vizitko ali s 

telegramom.  

 

Danes lahko tudi telegram naročimo kar po telefonu. Ta vrsta izražanja sožalja je 

nekoliko dražja, vemo pa, da bo naslovnik prejel sporočilo še isti dan (le v odročnih 

naseljih ali vasicah je to lahko naslednji dan), da ga bo prejel v roke in poleg svojega 

sočutja lahko naslovniku pošljemo še kakšno darilo. 

Oglej si možnosti različnih telegramov. Ob izbiri XL telegrama lahko naslovniku 

izbereš še darilo. Na tej povezavi si lahko ogledaš, s čim lahko telegram še 

»dopolniš«. (Ko se ti odpre stran, se na njej pomakni malo nižje in razišči voščilnice 

in darila. Iz izbora lahko razbereš, ob kakšnih priložnostih pošiljamo tako obliko 

sporočil.)  

Bodi dovolj o tem! 

 

Za malo spremembe te zdaj vabim na interaktivne strani za utrjevanje slovničnih 

vsebin. V zvezek na stran za neumetnostna besedila napiši vaja. Izpiši vse primere, 

kjer bodo tvoje rešitve drugačne od nakazanih v nalogi. 

Najprej se loti stavčnih členov. V vaji so 3 primeri z napačno rešitvijo. Jih najdeš? 

Nato ponovi še odvisnike. 

 

Tako! Za danes si prijadral(a) do konca ure slovenščine! Če si kaj prepisal(a) v 

zvezek, fotografiraj in mi pošlji, da vidim, kaj moramo še utrjevati. 

Hvala. Imejte se dobro in pazite nase! 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Zorica%20Matovic/Desktop/Šola%20na%20daljavo-wrd/Za%20lažjo%20odločitev%20pri%20izbiri%20LX-voščilnice%20in%20LX-darila%20si%20oglejte%20spodnji%20povezavi
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/stavcni_cleni/index.html
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/gradiva_slova/odvisniki_doloci_vrsto/doloci_vrsto_odvisnika.htm


 

5. ura: 7. a 
 

 

Pozdravljeni! 

Kako je šla včerajšnja ura? Za eno učenko vem, da si je masko tudi izdelala (tudi 

videla sem jo, pa ne v živo, da ne bo pomote)! Se je v ročnih spretnostih preizkusil še 

kdo? 

 

Malo pogrešam odziv z vaše strani. Počutim se, kot ta pišem prazni učilnici. Doslej 

sem prejela naloge le 3 učencev iz vašega razreda! 

  Dajmo, »banda moja«! Čarajte malo! Iz take:     

(zdolgočasene ob čakanju na vaše izdelke) me spremenite v tako: 

  presenečeno, veselo in očarano z vašimi nalogami! 

 

Čas je, da se malo zresnimo … 

Je kdo opazil tiskarske škrate (beri) napake v mojih včerajšnjih napotkih? Če ja, kje 

sem ga polomila? 

Tudi to mi lahko napišete in pošljete na zorica.matovic@oskosmac.si ! 

 

Zdaj pa zares! Ste izdelali družinsko tabelo z opravili posameznikov? 

mailto:zorica.matovic@oskosmac.si


Kdo pri vas doma zmaga v Kdo naredi več? Kdo pa v Kdo naredi manj? 

V učbeniku si na strani 73 še enkrat preberi, kaj mora vsebovati besedilo, da 

govorimo o besedilni vrsti opis življenja osebe. 

 

Poišči osebo z najdaljšim seznamom v tabeli. To osebo predstavi v besedilu z 

naslovom Opis življenja _____________________ (namesto črte napiši, kdo je to). 

 

 

 Mali trik bistrih glav: 
 
Pisne naloge je modro reševati po korakih. Prvega si že naredil(a). 
V zvezku imaš že izdelane dispozicijske točke za svoje besedilo. 
 
Te točke zdaj osmisli v povedih. Ko končaš, dvigni vrednost 
svojega umetniškega dela: 
 
sestavek preberi, izboljšaj, posezi po lepših, manj rabljenih 
besedah, po zaimkih … ne ponavljaj in ne obračaj ves čas istih 
besed! 

 

 

Lepo prosim, da do srede pretipkaš svoj izdelek in mi ga pošlješ po elektronski pošti. 

Zdaj pa zavihaj rokave in izlij opis življenja osebe na papir! 

Pa dobro opravi! 

 

Želim ti prijeten preostanek tedna. Pazi nase! 

 

ALBANA 

Ti je uspela maska? 

Preglej si rešitve:  

21., str 81: 

Kam greš v petek zvečer?/Kaj delaš v petek zvečer? – Grem na koncert. 

Kaj delaš v soboto zvečer? – Grem na zabavo. 

Kaj delaš v soboto dopoldne? – Grem na kolesarski izlet.  

Kaj delaš v nedeljo zjutraj? – Grem v hribe.  

Kaj delaš v nedeljo popoldne? – Grem na tekmo.  



Kaj delaš v nedeljo zvečer? – Grem v kino.  

22. a) Kam      b) Kdaj      c) Kateri      č) Koliko        d) A/Ali, Kakšne          e) Kam, A/Ali 

Ostale rešitve dobiš tukaj: https://centerslo.si/wp-content/uploads/2017/11/Re%C5%A1itve-

%C4%8Cas-za-sloven%C5%A1%C4%8Dino-1.pdf , na STRANI 32. 

 

Odpri spletno stran https://centerslo.si/knjige/ucbeniki-in-prirocniki/osnovna-stopnja/cas-za-

slovenscino-1/ucbenik-cas-za-slovenscino-1/cas-za-slovenscino-1-posnetki/ in poslušaj posnetek 

47. Potem poslušaj posnetek 48. V učbeniku reši nalogo 15 na strani 63. 

 

S telefonom slikaj nalogo. Pošlji mi mail na zorica.matovic@oskosmac.si. 

Vsem želim lep dan! 

 

 

 

https://centerslo.si/wp-content/uploads/2017/11/Re%C5%A1itve-%C4%8Cas-za-sloven%C5%A1%C4%8Dino-1.pdf
https://centerslo.si/wp-content/uploads/2017/11/Re%C5%A1itve-%C4%8Cas-za-sloven%C5%A1%C4%8Dino-1.pdf
https://centerslo.si/knjige/ucbeniki-in-prirocniki/osnovna-stopnja/cas-za-slovenscino-1/ucbenik-cas-za-slovenscino-1/cas-za-slovenscino-1-posnetki/
https://centerslo.si/knjige/ucbeniki-in-prirocniki/osnovna-stopnja/cas-za-slovenscino-1/ucbenik-cas-za-slovenscino-1/cas-za-slovenscino-1-posnetki/
mailto:zorica.matovic@oskosmac.si

