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SLJ 6. a, 6. b in 6. c                                                               Učiteljici Polona Kalan in Tadeja Plut Krajnik  

Pozdravljeni, učenci!  

Veseli naju, da pridno delate naloge za slovenščino. Prejšnji teden ste oddali tudi spis, ki bo 

štel k oceni za sodelovanje. Teden pred vami je namenjen le vajam: utrjevanju prislova in 

besedilni vrsti opis kraja. V delovnem zvezku 1 imaš kodo, s katero lahko preveriš svoje 

rešitve na spletni strani iRokus.  

Ponedeljek, 18. maj 2020 

Učni pripomočki: Delovni zvezek, 2. del, 16. enota, Kam, kdaj in kako? PRISLOVI 

Navodilo: Utrjevanje: reši naloge na straneh 58, 59 in 60.   

Ob reševanju nalog si pomagaj z zvezkom in se spomni:  

- ločimo več vrst prislovov: časovne, krajevne in načinovne prislove (kdaj, kje, kako).  

Torek, 19. maj 2020 

Učni pripomočki: Delovni zvezek, 2. del, 16. enota, Kam, kdaj in kako? PRISLOVI 

Navodilo: Utrjevanje: reši naloge na straneh 61 in 62.  

  Sreda, 20. maj 2020                                                                                          

 Učni pripomočki: Delovni zvezek, 2. del, 15. enota, Povsod je lepo – doma je najlepše 

Navodilo: Spoznal boš, kako tvorimo besedilo opis kraja. Prebral boš opis kraja Brezovica pri 

Ljubljani in rešil naloge v zvezi z besedilom. Reši naloge na straneh od 40 do 43, naloge 1–7. 

Četrtek, 21. maj 2020  

Učni pripomočki: Delovni zvezek, 2. del, 15. enota, Povsod je lepo – doma je najlepše 

Navodilo: V razdelku Vaja dela mojstra nadaljuj z reševanjem na straneh 50, 51 in 52, naloge 8–12. 

Petek, 22. maj 2020 

Na strani 2 so naloge za utrjevanje. Reši jih in jih preveri s spodnjimi rešitvami. 
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UTRJEVANJE 

1. Zgodbica spodaj vsebuje veliko premega govora. Vstavi dvopičja ter narekovaje spodaj in 

zgoraj.    

Zgled: Mama reče: ,,Pridi sem!''    

KO OBRNEMO, DVOPIČJE ODPADE:  ,,Pridi sem,'' reče mama.  

ŽREBIČEK 

Ko je bil Andrej še majhen, me je prosil   Mama, kupi mi rumenega piščančka! 

      Ne,  sem rekla.  Kam naj ga le deneva, saj vidiš, kako majhno stanovanje imava! 

      Potem je dejal  Pa mi kupi psa!     

Kje bo pa stala njegova hišica,  sem vprašala,  saj nimava ne balkona ne vrtiča? 

Potem mi kupi vsaj žrebička,  je ponovil odločno in užaljeno,  jahal ga bom po cesti. Cesto pa 

vendarle imava. 

Kristina Brenkova  

2. Iz spodnjih samostalnikov izpelji pridevnike in jih uporabi v povedih.  

Drznost, neustrašnost, hladnokrvnost, junaštvo, pogum, strah, bojazen, plašnost.  

Primer: spretnost  spreten 

 

3. Kdo izmed oseb, ki jih poznaš je:  

Delaven in preprost, odločen in vztrajen, skromen in varčen, discipliniran in zvest, pravičen 

in iskren, vljuden in gostoljuben, dober in vesel? Za vsak par lastnosti poišči po eno osebo.  

 

4. Vsakemu stavku dodaj eno besedo, s katero odgovoriš na vprašalnice kje ali kam ali kdaj 

ali kako. Beseda ne sme imeti predloga – pred hišo, ob treh, z lopato … Besede lahko 

premečeš. Zgled: Govorim s sošolko.  Zjutraj govorim s sošolko.  

Ptič poje. Kos žvižga. Delam. Vihar razsaja. Dež prši. Učim se. Babica pripoveduje. Peter hiti. 

Pomagam sošolcu.  

REŠITVE  

1. Ko je bil Andrej še majhen, me je prosil: ,,Mama, kupi mi rumenega piščančka!'' 
,,Ne,'' sem rekla. ,,Kam naj ga le deneva, saj vidiš, kako majhno stanovanje imava!'' 
,,Potem mi kupi psa!'' je dejal.  
,,Kje bo pa stala njegova hišica, '' sem vprašala, ,,saj nimava ne balkona ne vrtiča?'' 
,,Potem mi kupi vsaj žrebička, '' je ponovil odločno in užaljeno, ,,Jahal ga bom po cesti. Cesto pa vendarle imava.'' 

5. Besede, ki si jih dodal, so PRISLOVI: zvečer, zjutraj, doma, zunaj, lepo, dobro, vedno, domov, marljivo … 


