
SLJ 6. a, 6. b, 6. c                                                                                   Učiteljici Polona Kalan in Tadeja Plut Krajnik 

Pozdravljeni učenci! V tem tednu naj vas družijo skupne naloge, ki so na določen način povezane z vsem, 

kar se dogaja okrog nas.   

Ponedeljek, 23. marec 2020 

Učni pripomočki: Delovni zvezek, 2. del, 19. enota: Dobro je vedeti, str. 85–88 

Navodilo: Smo v času, ko je povsod okoli nas polno obvestil. Danes boš reševal naloge, v katerih boš 

spoznal, kako so obvestila sestavljena (1. do 5. naloga).   

Torek, 24. marec 2020 

Učni pripomočki: Delovni zvezek, 2. del, 19. enota: Dobro je vedeti, str. 88–90 

Navodilo: Obvestila so lahko uradna ali neuradna. Uradna obvestila pošiljajo organizacije, društva, uradne 

osebe … Neuradna so sporočila med prijatelji, znanci, sorodniki. Reši naloge 6, 7, 8. in 9. in pomisli, kakšna 

obvestila opaziš v teh dneh – uradna ali neuradna.    

Sreda, 25. marec 2020 

Učni pripomočki: Delovni zvezek, 2. del, 19. enota: Dobro je vedeti, str. 91–96 

Navodilo: V izhodišču 1. naloge je besedilo, ki ga pogosto tvoriš ali prejemaš – SMS. Spoznal boš, da so 

obvestila lahko javna ali zasebna. Javna so namenjena širši javnosti in objavljena na televiziji, radiu, spletu 

… Zasebna obvestila niso objavljena in so namenjena posamezniku ali manjši skupini ljudi. Reši naloge 1 in 

2 in po reševanju pomisli, ali so res vsa sporočila/obvestila, ki jih uporabljaš, zasebna (družabna omrežja, 

snap chat, viber). Nato reši še naloge od 4 do 10 – te naloge so ponovitev že predelane snovi.  

 

Četrtek, 26. marec 2020  

Učni pripomočki: Delovni zvezek, 2. del, 19. enota: Gospa vejica, str. 96–98  

Navodilo: Reši naloge od 1 do 4. Predlagam, da si naloge prebereš na glas in ugotovil boš, da vejica stoji 

tam, kjer pri branju naredimo premor.  

 

Petek, 27. marec 2020 

Učni pripomočki: zvezek ali list 

Navodilo: Napiši spis – krajše razmišljanje z naslovom: Kaj lepega vidim okoli sebe? 

Že nekaj časa si doma – ali opaziš kaj, kar prej nisi? Kaj sploh je lepota – je lepota trud starša, ki se riše na 

obrazu, ko vsak dan skrbi zate in ob tem še hodi v službo? Si v teh dneh slišal, da je žvrgolenje ptic vedno 

glasnejše, si videl, da nekatera drevesa, grmi že razvijajo majhne zelene listke? Je lepota sonce, ki te je, 

vsaj pretekli teden, prebudilo vsako jutro? Kje vidiš lepoto ti?  

Komaj čakam, da preberem tvoj spis, ko se zopet vidimo. Lep vikend in ostanite zdravi! 

 


