
6. a-razred (tokrat mi je uspelo napisati prav ) 

TRETJI TEDEN  (30. 3. =>) 

Spoštovani učenec,  

hvala vam za vsa lepa sporočila, ki ste mi jih v večini poslali v petek. Lepo je, da vem, da ste OK. 

Vesela sem, da ste radi s svojimi starši in tudi da pogrešate sošolce, malo tudi nas učitelje. Moram 

reči, da vas tudi jaz pogrešam. Z vami mi res ni nikoli dolgčas.  

OPOMNIK – BRALNA ZNAČKA 

Še vedno lahko berete za bralno značko. Nekateri ste že končali, nekateri imate še nekaj knjig, 

nekateri niste še nič  ... Časa je še dovolj. Pet knjig, kaj pa je to? Če pesniške zbirke ne dobite, 

lahko preberete še eno pripovedno besedilo. 

Na spletni strani naše šole je e-knjižnica http://sola-rodica.splet.arnes.si/2020/03/24/e-knjiznica/. 

Najdite kakšno dobro e-knjigo. Na voljo je res veliko knjig. Naredite miselni vzorec (avtor, 

strnjena obnova (do 6 povedi), utemeljitev, ali ti je/ni bila knjiga všeč in zakaj ...) za bralno 

značko ter mi ga pošljite na mejl.  

Možno je tudi, da knjige poslušate in naredite za bralno značko. Saj veste, da je poslušanje zelo 

pomembna sporazumevalna dejavnost. Vas vabim, da eno poskusite »prebrati« s poslušanjem. 

Me zanima, kako vam, bo šlo. 

Na spletni strani http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video si lahko, če želite (tudi za bralno značko), 

ogledate gledališko predstavo Tajno društvo PGC ali Zvezdico Zaspanko.  

Čaka nas tretji teden dela na daljavo. Vrnili se bomo h književnosti. Želim si, da bo delo uspešno 

in prijetno. 

NAVODILO ZA DELO DOMA  

Naučili smo se, kaj je pravljica, kaj detektivka, kriminalka, mladinska pripoved ... Zdaj se bomo 
naučili še, kaj pomeni FANTASTIČNA PRIPOVED. 

Kaj bi rekli, če rečem, da je nekaj (znanstveno) fantastično? Najbrž bi mi marsikaj povedali in 
mnogi bi imeli prav.  

Ponedeljek, torek 

V teh dveh dneh preberi odlomka iz fantastične pripovedi MOMO. Reši tudi vprašanja v DZ (str. 
154 do 159). Če česa ne razumeš ali ne znaš, mi sporoči po mejlu. Ko rešiš, rešitve preveri na 
iRokusu. 

Če imaš možnost, si poglej odlomek iz filma Momo: https://www.youtube.com/watch?v=bRtxvkvhY1o 

Skušaj ugotoviti, če je vse tako, kot si prebral v DZ. 

NALOGA:  

Na mejl alenka.brovc@guest.arnes.si mi sporoči, ali sta ti bila odlomka všeč in če si pogledal tudi 
filmski odlomek. 

Poslikaj 17. nalogo (na strani 159) in mi jo pošlji (če ne moreš slikati, pa prepiši odgovore v 
sporočilo). Ne pozabi na uradni e-dopis. 

http://sola-rodica.splet.arnes.si/2020/03/24/e-knjiznica/
http://www.lgl.si/si/predstavitveni-video
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Sreda 

Danes si boste prebrali delček zgodbe o najslavnejšem čarovniku. Nekateri ga zelo dobro poznate 

in ste skoraj njegovi prijatelji (tudi jaz sem prijateljica H. Potterja ). 

Najprej si oglej  reklamo filma Ognjeni kelih: https://www.youtube.com/watch?v=PFWAOnvMd1Q 

Zakaj je ta knjiga tako zelo popularna? Zakaj  je Harry Potter večini tako zelo všeč? Ker gre za 

fantastiko? Vam je všeč, kako je knjiga napisana? 

Preberi odlomek in reši naloge  (str. 160 do 163). Preveri odgovore na iRokusu. 

 Ker nimate vsi možnosti, da bi si film ogledali, nas to čaka, ko se vrnemo k pouku. Juhuhu, 

upam, da čimprej!!! 10. naloge ti zato še ni treba rešiti. 

 

Četrtek, petek 

Nadaljevali bomo z naslednjo fantastično zgodbo – o Guliverju.  

Spoznali bomo še enega angleškega pisatelja, ki pa se je za razliko od še danes živeče 

Rowlingove rodil na Irskem pred približno 300 leti in se potem preselil v Anglijo. To je bil Jonathan 

Swift. Ste že slišali za Guliverjeva potovanja? Tudi tu gre za fantazijski svet, le da v njem ne živijo 

čarovniki in duhovi, ampak pritlikavci in velikani.  

Guliverju se ponudi enkratna priložnost, pluti po morju kot zdravnik. Poslovi se od družine in odide 

dogodivščinam naproti. Vendar pa se prijetna plovba spremeni v pravo nočno moro, ko doživijo 

brodolom. /...) In kako gre zgodba naprej? 

Preberi odlomke v SDZ (str. 163 do 167). Odgovori na vprašanja. Preveri svoje odgovore v 

iRokusu. 

NALOGA  

Napiši mi uradno sporočilo in napiši: 

– Katera od treh prebranih fantastičnih pripovedi te je najbolj pritegnila, katera književna 

oseba te je najbolj navdušila  (Momo, Harry, Guliver)? 

– Kolikšna je višina velikana (23. naloga)? Zakaj so Guliverjeva potovanja fantastična 

pripoved (24. naloga) (lahko poslikaš ali napišeš) 

 

 

To je to. Ostanimo doma. Ostanimo zdravi! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PFWAOnvMd1Q

