
 
DELO NA DOMU ZA UČENCE 6. RAZREDA OD 14. DO 17. 4. 2020 
 
TEDEN PONAVLJANJA  IN DOMAČEGA BRANJA PRED PREVERJANJEM 
 
Minil je mesec marec, dodobra smo že zakorakali v april, zato je čas, da se posvetimo 
obravnavi DOMAČEGA BRANJA. 
Prebirali ste Bevkove knjige, prosim,  da izbrano knjigo ob večerih še enkrat preberete, 
prihodnji teden bomo pa preverili, kako ste jo  razumeli. 
 
TOREK, 14. 4. 2020 
GLAGOL, SAMOSTALNIK 
 
Prosim, da prelistaš delovni zvezek (1. in 2. del) ter  ponoviš znanje o glagolu in  
samostalniku. 
Nato isto stori še z zvezkom. 
Ko delo končaš, mi pošlji naslednjo nalogo: 
 

1. Iz spodnjega sestavka poišči in izpiši glagole (CELE, TUDI NEDOLOČNIKE IN 
NAMENILNIKE,  A LE GLAGOLE: 
 
Otroci so se igrali slepe miši. 
Fant, ki je mižal, je začel šteti. 
Mali Jaka in Vanja sta se odločila: »Skrila se bova mami pod krila, tam naju nihče ne 
bo našel!« 

 
2. Kaj imata skupnega glagola v narekovajih? 

a) Osebo. 
b) Število. 
c) Čas. 

 
Utemelji (pojasni): 
 

3. Samostalnike v oklepaju zapiši v ustrezni obliki, nato jim določi sklon: 
 

Včeraj sem sedel pri (peč) _____________ in bral pravljico o treh (hči) ___________. 
 
Babica je poklicala še (Mirko) ____________ in skupaj smo se borili proti trem (zmaj) 
 
____________, ki so se igrali z metanjem (drva) ______________. 
  

4. V mn. sklanjaj sam. Žane: 
 
SREDA, 15. 4. 2020 
PRIDEVNIK, ZAIMEK 
 
Danes, prosim, po zvezku in delovnem zvezku ponovi pridevnik in zaimek. 
Nato reši in mi pošlji naslednje naloge: 
 
 



1. V spodnjih povedi poišči pridevnike, izpiši jih in jih poimenuj (last., vrst., svoj.): 
 
Med velikonočnimi prazniki sem jedel rdeče pobarvana jajce, veliko šunko in tetin 
hren. Bil je oster, zato sem točil debele solze. 

 
2. Stopnjuj pridevnik OSTER: 

 
3. Iz povedi izpiši zaimke, pripiši jim nanašalnico (besedo, na katero se nanašajo , jo 

zamenjujejo), nato jim določi osebo, število in sklon:  
 

Mama je barvala jajca. Pri delu sem ji pomagal. 
 
Ko je prišel v kuhinjo oče, ga je nagnala ven. 
 
Motil naju je pri delu. 

 
ČETRTEK, 16. 4. 2020 
PRISLOV, BESEDNA DRUŽINA 
 
Danes sta na vrsti prislov in besedna družina. 
Tudi to ponovi po zvezku in delovnem zvezku. 
Nato reši in mi pošlji naslednje naloge: 
 

1. Vprašaje se po prislovih, izpiši jih in jim določi vrsto (krajevni, časovni, 
načinovni): 

 
Za vasjo se razteza velik gozd. Tam se čez dan in zvečer igrajo otroci, ki čudovito 
pojejo. 

 
2. Tvori poved s prislovom kraj, ki bo odgovarjal na vprašanje kam: 

 
3. Besedi SE IGRAJO poišči besedno družino (nedoločnik, samostalnik, pridevnik): 

 

PETEK, 17. 4. 2020 
DOMAČE BRANJE 
 
Preden se danes odpraviš spat, staršem pripoveduj o knjigi, ki si jo prebral za domače branje. 

 
 

 
 
 


