
6. a-razred 

DRUGI TEDEN  (23. – 27. 3. 2020) 

Spoštovani učenec,  

upam, da si dobro. Če boš z nalogami imel težave, se prek e-pošte (alenka.brovc@guest.arnes.si) 

obrni  name. Nekateri ste prejšnji teden skrbno odgovarjali , drugi ste name čisto pozabili . 

Zelo vesela sem bila, ko ste mi napisali, kako ste. Lepo je vedeti, da smo ljudje ne robotki. Vesela 

sem tudi, če mi pošljete popravljeno, če to želim. Hvala vsem. 

Veste, z dopisovanjem vadimo tudi, kako se napiše uradno e-sporočilo (nagovor, namen pisanja, 

zahtevani odgovori, pozdrav, podpis). To pričakujem, da boste zdaj vsi upoštevali. Kdor vadi, ta 

zna! In to je pomembno znanje v življenju. 

NAVODILO ZA DELO DOMA  

Ponedeljek, torek 

V tem tednu se boste najbrž prvič seznanili z nacionalnim preizkusom znanja (NPZ). Kaj bo z NPZ 
letos, bomo še videli. Zaenkrat velja, da bodo ..., zato kar zdaj naredimo eno vajo. Ne ustraši se 
16 strani. V resnici sploh ni tako veliko. 

Ko gre zares, imate za tak preizkus na voljo 60 minut, vam pa doma tokrat ni treba hiteti. Če želite, 
si ga lahko razdelite na dva dneva, saj je sestavljen iz prvega in drugega dela. Ob tem vsakič 
preverite rešitve. Lahko pa se v ponedeljek štopate 60 minut, v torek pa (predlagam, da skupaj s 
starši), pregledate z rešitvami, dosegljivimi na https://www.ric.si/mma/N191-101-2-
2/2019061310490710/ 

Pred vami je lanski primer NPZ. https://www.ric.si/mma/N191-101-2-1/2019061310490604/  

Če imate možnost, ga natisnite, sicer pa odgovore zapisujte v zvezek, in sicer tako, da oštevilčite 

nalogo (prepišete navodilo – neobvezno) ter odgovor zapišete v celoti. Preštejte točke, ki bi jih dobili.  

NALOGA:  

Sporoči mi na mejl alenka.brovc@guest.arnes.si, katere naloge so ti delale preglavice in koliko 
točk bi dobil za cel NPZ (preveriš s starši v rešitvah). Če se vmes kaj zalomi, me vprašaj.  

Sreda, četrtek 

VAJE (2. in 3. stran) – besedne vrste (pomagaj si z DZ in zvezkom, uči se in ponavljaj) 

Preberi besedilo na naslednji strani in reši naloge. Če je mogoče, si naloge natisni, jih reši in 

nalepi v zvezek. Če te možnosti nimaš, jih prepiši v zvezek. Rešitve ti bom poslala z navodili za 

naslednji teden. 

Petek 

Napiši mi elektronsko pismo (uradno). Napiši najmanj 5 povedi (pazi na pravopis - preveri vejice, 

začetnico, pisavo skupaj/narazen - preden oddaš). Predstavi: 

– kako preživljaš dneve v karanteni, ti je všeč ali ne, da ste vsi skupaj doma (zakaj), 

– ali (že) kaj pogrešaš pouk in zakaj, 

– oceno svojega dela v tem tednu (za slovenščino). Katera naloga se ti je zdela dobra, kje si 

bil uspešen in kaj se bo treba še naučiti?  
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UČNI LIST 

Ljubljana, 20. 3. 2020  

 

Spoštovane učenke, spoštovani učenci! 

 

Lepo se vam zahvaljujem za lepe misli in vse domače naloge, ki ste mi jih poslali prek e-

pošte. Dolgi dnevi doma so mi zato zelo hitro tekli. Dela mi res ni zmanjkalo. 

Velikokrat mislim na vas in se spominjam pestrih in včasih tudi zabavnih dni, ki smo jih 

preživeli pri pouku. Upam, da bomo kmalu spet skupaj. Komaj čakam, da si bomo spet kaj 

lepega povedali. 

 

Lep pozdrav 

 

Učiteljica Alenka Brovč 
 

1. Preberi zgornje pismo. V razpredelnico izpiši vse glagole glede na glagolski čas. Te 

glagole obkroži/pobarvaj, zraven pa dopiši še drugi časovni obliki in nedoločnik. 
 

PRETEKLIK 
 

SEDANJIK 
 

PRIHODNJIK 
 

NEDOLOČNIK 

sem, si, je ...  
+ glagol na -l 
 
npr. SEM DELA-L 

m-š-/         (ednina) 
va-ta-ta    (dvojina) 
mo-te-jo  (množina) 
npr. DELA-M 

bom, boš, bo  ...  
+ glagol na -l 
 
npr. BOM DELA-L 

Glagol na -ti/-či (stoji ob 
glagolih moram, hočem, 
smem ...) 
npr. (moram)  DELA-TI 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



2. Naštete besede razvrsti v tabelo. 

mizar, zavezan, pokajo, biser, tiska, posoliti, nogica, ogledujem, podjetna, list, zvezek, 

oziramo se, govorimo, okroglo, perilo, posoljen, pleskar, pripet, potopljeno, megliti, 

skokovit, bazen, Janez, Janov 

SAMOSTALNIKI 
(Kaj je to?) 

GLAGOLI 
(Kaj kdo dela, se z njim 

dogaja?) 

PRIDEVNIKI 
(Kakšen,kateri, čigav? + 
stoji ob samostalniku) 

 
 

 
 
 
 

 
 

  

 

3. V povedih obkroži glagol. Glagole izpiši in jim določi osebo, število in čas. 

Janezu smo se zahvalili za povabilo.  ___________________________________________ 

Jutri bomo šli na morje. _____________________________________________________ 

Jutri grem tudi v šolo.   ________________________________________________ 

4. Obkroži osebne zaimke, jih izpiši in jim določi sklon. 

Sem Jože. Mama me je vljudno opravičila učiteljici, ker sem zamudil v šolo. Povedala ji je, da 

so nam zatajile vse budilke, ki smo jih včeraj nastavili. 

ZAIMEK NA KAJ SE NANAŠA? SKLON 
   

   

   

   

 

5. Naštej vrste prislovov in njihove vprašalnice in primer. Dopolni tabelo. DZ, str. 48 

Vrste prislovov Vprašalnice Primeri (prislov stoji ob glagolu? 

časovni   

 Kje? Kam?  

  hitro, mirno, lepo (hoditi) 

 


