
Dragi učenci 6. c-razreda! 

Moram se vam opravičiti, ker sem prejšnji teden navodila za delo za slovenščino 

za prvi teden napačno objavila v okencu za 6. a-razred (kot ničkolikokrat pri 

pouku, sem se zmotila tudi sedaj in svojo napako opazila šele danes).  

Ker ne vem, kdo je naloge prvega tedna opravil in kdo ne, bom navodila podala 

tako, da boste lahko delo opravili vsi. 

Navodila prvega tedna so bila sledeča (naloge naj napravijo tisti, ki jih prejšnji 

teden niso našli): 

6. c-razred 
PRVI TEDEN 
 
Ta teden bo namenjen književnosti in obravnavi besedilnih vrst.  
Predlagamo, da si na spletni strani https://www.irokus.si/ brezplačno 
naložiš samostojni delovni zvezek Od glasov do knjižnih svetov 6. Tako boš 
sproti preveril rešitve. V primeru, da ne najdeš odgovorov ali česa ne znaš, 
lahko prek e-pošte svoji učiteljici pošlješ vprašanje, dvom ali zaprosiš za 
pojasnilo. 
 
Ponedeljek in torek  (2 uri) 
Navodilo za delo: Od glasov do knjižnih svetov, str. 79–82.  
1. ura (ponedeljek): 
Na str. 79 preberi, kaj je navodilo za delo in nato v zvezek napravi miselni 
vzorec. Reši 1., 2., 3, in 4., nalogo na str. 80–81.  
2. ura: (torek): 
Reši 5., 6. in 7. nalogo. Ko boš pisal navodilo za delo, ga opremi tudi s 
kakšno sliko. 
 
Sreda in četrtek (2 uri) 
1. ura (sreda):  
Na str. 134 preberi, kdo je Mark Twain, nato preberi besedilo Tom Sawyer, 
detektiv.  
Reši naloge na str. 136−137, naloge 2−8. 
2. ura (četrtek): 
Reši 9. nalogo na strani 137, nato v zvezek napravi miselni vzorec za 
kriminalko.  
Reši še 10. nalogo: v zvezek napiši spis. 
 

 

 

 

https://www.irokus.si/


 

Za teden, ki sledi, predlagam sledeče: 

tisti, ki mojih navodil prejšnji teden ni našel in zato nalog ni napravil, naj jih 

napravi v tem tednu po navodilih, ki so zapisana zgoraj.  

 

Kdor je prejšnji teden naloge napravil, naj napravi spodaj navedene 

naloge (če želijo, jih lahko napravijo tudi tisti učenci, ki so prejšnji 

teden navodila našli, saj jih bom oblikovala v obliki ponavljanja in 

vaj): 

 

Ponedeljek (1 ura) 

PONAVLJANJE 

1. Preglej svoje delo, ki si ga opravil prejšnji teden v ponedeljek in torek, ko si 

samostojno obravnaval navodilo za delo. Če se miselnega vzorca še nisi 

naučil, se nauči danes. Napisal si tudi navodilo za delo. Fotografiraj ali 

skeniraj ga in ga pošlji na moj e-naslov naslov. 

2. Preglej tudi delo, ki si ga opravil v sredo in četrtek. Ponovi, kaj je kriminalka. 

Fotografiraj ali skeniraj spis in mi ga pošlji na moj  e-naslov. 

 

Torek (1 ura) 

Preberi recept za palačinke na učnem listu in reši naloge. Če učni list lahko 

natisneš, ga nalepi v zvezek. 

 

Sreda (1 ura) 

Prejšnji teden si prebral besedilo Tom Sawyer in napisal kriminalno zgodbo. 

Danes se spremeni v ilustratorja in svojo zgodbo ilustriraj. Nariši risbo, ki bo 

povezana z besedilom. 

 

Četrtek (2 uri) 

Napiši doživljajski spis o tem, kako preživljaš čas, ko si zaradi virusa prisiljen 

biti doma.  Naslov si izberi sam, npr. MOJ DAN V KARANTENI. 

Lahko pa napišeš domišljijski spis. Npr. IZNAŠEL SEM ZDRAVILO ZA VIRUS. 



Pazi na uvod, jedro in zaključek.  


