
6. c-razred 

TRETJI TEDEN (30. 3.−3. 4.) 

Ta teden bo namenjen književnosti, pravopisu in analizi neumetnostnega in umetnostnega 

besedila v okviru NPZ.  Predvidevam, da si s spletne strani https://www.irokus.si/ brezplačno 

naložil samostojni delovni zvezek Od glasov do knjižnih svetov 6. Tako lahko sproti preveriš 

rešitve. V primeru, da ne najdeš odgovorov ali česa ne znaš, mi lahko prek e-pošte pošlješ 

vprašanje, dvom ali zaprosiš za pojasnilo.  

E-pošta: tatjana.holy@guest.arnes.si    

 

Ponedeljek (1 ura) 

BOGDAN NOVAK: MORSKA SKRIVNOST 

 

Na str. 138 preberi, kdo je Bogdan Novak, nato preberi besedilo Morska skrivnost.  

Reši naloge na str. 140−141, naloge 2−8. 

 

Torek (1 ura) 

PRAVOPISNA VAJA – zapis LJ 

Pri pisanju nam veliko preglavic povzroča sklop črk LJ. Pogosto se namreč zmotimo, ker ne 

vemo, ali moramo besedo zapisati z LJ ali samo z L. Na spletni strani 

http://slovnica.slovenscina.eu/kako-se-pravilno-zapise/besede-ki-vsebujejo-lj/736-razlaga   si 

lahko ogledaš nekaj primerov tipičnih napak.  

NALOGA: Nadaljuj na isti strani. 

Klikni na gumb                izberi nalogo 1 s klikom na gumb                   .  

Reši naloge, nato klikni na gumb .  V primeru napak se vrni na vajo, ponovno 

reši nalogo in klikni na gumb .  

Naloži si še eno stran (desno zgoraj je gumb                                ) in reši še te naloge. 

 

!!!   V zvezek ali na računalnik pravilno prepiši besede (prepis nalepi v zvezek), 
ki si jih moral popraviti.  

 

Vrni se nazaj na vaje: klikni na gumb               in na enak način kot zgoraj napravi tudi 2. 

vajo. 

 

VAJE REŠI VAJO 

NOVE NALOGE 

VAJE 

PREVERI 

PREVERI 
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Torek (1 ura) 

PRAVOPISNA VAJA – zapis NJ 

Pri pisanju nam veliko preglavic povzroča sklop črk NJ. Pogosto se namreč zmotimo, ker ne 

vemo, ali moramo besedo zapisati z NJ ali samo z N. Na spletni strani 

http://slovnica.slovenscina.eu/kako-se-pravilno-zapise/besede-ki-vsebujejo-nj/690-razlaga si 

lahko ogledaš nekaj primerov tipičnih napak.  

NALOGA: Nadaljuj na isti strani. 

Klikni na gumb                izberi nalogo 1 s klikom na gumb                   .  

Reši naloge, nato klikni na gumb .  V primeru napak se vrni na vajo, ponovno 

reši nalogo in klikni na gumb .  

Naloži si še eno stran (desno zgoraj je gumb                                ) in reši še te naloge. 

 

!!!   V zvezek ali na računalnik pravilno prepiši besede (prepis nalepi v zvezek), 
ki si jih moral popraviti.  

 

Vrni se nazaj na vaje: klikni na gumb               in na enak način kot zgoraj napravi tudi 2. 

vajo. 

 

Četrtek (2 uri)    

NPZ 

Naloge nacionalnega preverjanja znanja se pišejo 60 minut. Ti imaš za reševanje na voljo 2 

šolski uri (tj. 90 minut), zato ga reši skrbno. 2 šolski uri imaš na voljo zato, ker je sedaj namesto 

ure manjše učne skupine na urniku redna ura slovenščine. 

Da bo tvoje reševanje učinkovito, mi lahko na moj e-naslov zastaviš morebitna vprašanja (če 

ti kaj ne gre). Rešene naloge lahko fotografiraš ali skeniraš in mi jih posreduješ. 

Prosim, da mi po končanem reševanju sporočiš, kako ti je šlo (kaj si znal in česa ne). 

1. ura:  

Doma reši prvi del NPZ 2019. Lahko si ga natisneš in rešuješ na list. Lahko pa rešitve pišeš v 

zvezek.  

https://www.ric.si/mma/N191-101-2-1/2019061310490604/  

V obeh primerih preveri rešitve na https://www.ric.si/mma/N191-101-2-

2/2019061310490710/ 

Rešeni listi z nalogami 1. dela naj bodo nalepljeni v zvezku. 

 

VAJE REŠI VAJO 

NOVE NALOGE 

VAJE 

PREVERI 

PREVERI 
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2. ura:  

Reši drugi del NPZ 2019. Lahko si ga natisneš in rešuješ na list. Lahko pa rešitve pišeš v 

zvezek.  

https://www.ric.si/mma/N191-101-2-1/2019061310490604/  

V obeh primerih preveri rešitve na https://www.ric.si/mma/N191-101-2-

2/2019061310490710/ 

Rešeni listi z nalogami 2. dela naj bodo nalepljeni v zvezku. 

 

 

Ta teden na svoj elektronski naslov tatjana.holy@guest.arnes.si pričakujem: 

1. Informacijo o tem, če si imel kaj težav pri branju besedila Morska pošast in katere so 

bile te težave. 

2. Informacijo o tem, kako ti je šlo reševanje nalog NPZ. Če katere naloge nisi znal, mi 

sporoči, katera naloga je bila to, da ti bom svetovala oziroma ti pomagala težavo 

rešiti. 

Lahko mi rešene naloge tudi pošlješ v pregled. 

 

 

 

https://www.ric.si/mma/N191-101-2-1/2019061310490604/
https://www.ric.si/mma/N191-101-2-2/2019061310490710/
https://www.ric.si/mma/N191-101-2-2/2019061310490710/
mailto:tatjana.holy@guest.arnes.si

