NAVODILA ZA DELO V 6. RAZREDU (od 30. 3. do 3. 4. 2020)
PONEDELJEK, 30. 3. 2020
LETALO BREZ PILOTA
Preberi besedilo Letalo brez pilota na str. 37 v delovnem zvezku.
Za vsak odlomek mi v mail napiši, o čem govori:
Npr.
- Kje se ta igra igra, …
TOREK, 31. 3. 2020
OPIS IGRE
Po ključnih besedah, ki smo jih izpisovali včeraj, tvori opis svoje, poljubno izbrane igre (igre,
ki jo poznaš).
Pazi, da boš besedilo členil na odstavke in ne boš izpustil kakšnega pomembnega podatka.
NE KOPIRAJ SPLETNIH STRANI, IGRA NAJ BO TVOJA!
SREDA, 1. 4. 2020
PRISLOV
Začni z reševanjem nalog v delovnem zvezku, str. 88, 89, 90.
Spoznaval/a si prislov.
In KAJ TOREJ PRISLOV JE?
Prislov je ENA beseda, ki nam pove KJE, KDAJ IN KAKO se je nekaj zgodilo:
Doma mi je dolgčas. (prislov je doma, saj nam pove kje)
Poklical bi te že včeraj, a sem se do 20. ure učil. (prislov je včeraj, ker odgovarja na vprašanje
kdaj, do 20. ure pa ne, ker sta dve besedi)
Boš v šolo hodil peš ali s kolesom? (prislov je samo peš, ker nam pove kako, s kolesom ni,
ker sta dve besedi, tudi v šolo sta dve besedi, zato to ni prislov)
Naloga: tvori po dve povedi s krajevnim, časovnim in načinovnim prislovom.
Prislove podčrtaj ali izpiši, nalogo mi pošlji.
ČETRTEK, 2. 4. 2020
UTRJEVANJE PRISLOVA
Najprej se na str. 91 – 93 uči prislov, nato iz naslednjih povedi izpiši prislove.
Po vsakem se vprašaj in določi vrsto prislova, nalogo mi pošlji:
Doma se težko učim.
Zjutraj sem zaspan, popoldne mi sestrica nagaja, zvečer pa gledam TV.
Če ne naredim naloge, mama glasno kriči, zato odidem v sobo.
Tam igram računalniške igrice, nato sladko zaspim. (primer: doma – kje, krajevni prislov)

PETEK, 3. 4. 2020
UTRJEVANJE RAZMERIJ MED STAVKI
Odpri letošnji zvezek za SLO in ponovi razmerja med stavki (napisali smo si jih dvakrat).
Potem se vprašaj po podčrtanih delih povedi (po enem se ne da) in poimenuj razmerje, nalogo
mi pošlji:
Letošnje šolsko leto je zelo naporno.
Ko ga bo konec, bom zelo vesel.
Ker se moram učiti sam, za to porabim veliko časa.
Če bi mi učitelj lahko v živo pomagal pri delu, bi bil zelo vesel.
Da ne bi imel preveč težav, delam sproti.
Mama pravi, da sem priden, zato sem ji zelo hvaležen.

