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SLJ 6. a, 6. b in 6. c

Učiteljici Polona Kalan in Tadeja Plut Krajnik

Pozdravljeni, učenci! V tem tednu so pred vami naloge za utrjevanje pravopisa ter spis, ki bo
štel k oceni iz sodelovanja (celoletno projektno in domače delo). Rešitve nalog iz tedna po
počitnicah imate spodaj.
Spis, za katerega boš navodila našel pod razdelkom četrtek, pošlji do ponedeljka, 18. maja, svoji
učiteljici na: polona.kalan@guest.arnes.si ali tadeja.plut@guest.arnes.si
V petek pa vas čaka zopet oddih od dela – tehniški dan.
Ponedeljek, 11. maj 2020
Danes preveri rešitve nalog iz prejšnjega tedna. Rešitve preglej temeljito in jih vidno popravi –
lahko z rdečim pisalom.
Ananas, Bogomir Magajna.

1. naloga, manjkajoče besede: Morel, Trst, trg, Peter, sestro, tepe, očeta, zamorca, Afrike,
gromko, pobožal, težave, stražo, stražnico, smejali, oglasil Peter.

2. naloga: pari besed, ki sodijo skupaj: 7 stražnik, 1 branjevka 3 perica, 6 stenice, 5 pocestnik, 2
delavec, (zadnja poljubna)

3. naloga: poboljševalnica=zavod, ustanova, bajna vsota – velika vsota, mrziti – sovražiti, srd –
jeza, gnati se – truditi se za, krov – paluba, omahniti – opešati, rešta – velika količina
(sadežev) …
4. Preostale naloge so bile kreativne. Utrjevanje zanje najdeš v naslednjih urah.
Če si napisal spis Prijatelja spoznaš v nesreči, preveri, ali ima tvoj spis uvod, jedro in zaključek.
Pomni, da je v jedru lahko več odstavkov. Preglej, ali si vsaj pred veznike ki, ko, ker, da, če
postavil vejice. Preveri, ali si imena oseb in krajev napisal z veliko začetnico.
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Torek, 12. maj 2020
Danes in jutri naredi vaje, s katerimi boš utrdil svoj pravopis za pisanje spisov oziroma
poustvarjalnih in drugih besedil.

1. Na črte pred spodaj navedenimi besedami napiši ustrezno različico predloga z/s.
Rešitve preveri s pomočjo pravila pod zgornjo sličico.

___bratom

___avtom

___šivanko

___Petrom

___kleščami

___Edijem

___nikomer

___smetano

___Ivanko

___Robijem

___tujcem

___zdrobom

___otroki

___učencem

___otrokom

___lipo

___cenikom

___žalostjo

___hrčkom

___čebulo

___juho

2. Na črte pred spodnjimi besedami napiši ustrezno različico predloga k/h. Rešitve preveri s
pomočjo pravila pod zgornjo sličico.
___Katji

___gabru

___kovaču

___hišniku

___oknu

___Andreju

___steni

___Gregorju

___gobi
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Sreda, 13. maj 2020
V krepko tiskanih besedah prečrtaj v in nad njim napiši l, če je to potrebno.
Ponoči je bilo slišati skovikanje sov. Oče je cev popoldan čistil zamašeno odtočno cev. Ne vem, ali so
krokodili glodavci ali plazivci. Naša soseda je zaposlena v ugledni brivnici in česavnici. Mama se jezi,
ker je Ajda raztresla sov. Odpravil se je domov. V nedeljo so gasivci praznovali obletnico svojega
društva. Rešitve: pravilno napisane besede so bile sov, brivnici, domov.
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Četrtek, 14. maj 2020
Naloga: Spis, ki bo štel k oceni iz sodelovanja
V letošnjem letu smo obravnavali zgodbe, v katerih so pomembno vlogo igrali prijatelji. Če nisi bral
domačega branja, imaš v berilu zgodbo Toneta Seliškarja: Junak iz kamnoloma (odlomek iz
Bratovščine Sinjega galeba). Spomni se tudi zgodbe Ananas.
Napiši spis, v katerem boš predstavil svojega dobrega prijatelja in opisal en dogodek, ki si ga
doživel z njim. Spis zaključi z naukom, ki ga izluščiš iz dogodka, ali z mislijo o prijateljstvu.

Spis naj obsega eno stran. Napiši ga v zvezek, s pisanimi (malimi tiskanimi) črkami, lahko pa ga tudi
pretipkaš na računalnik.
Spis v priponki do 18. maja po e-pošti pošlji svoji učiteljici:
6. a: polona.kalan@guest.arnes.si
6. b in 6. c: tadeja.plut@guest.arnes.si
V naslovu (zadevi) pošte obvezno napiši svoje ime in priimek ter razred.

Dodaj priponko (sliko, wordov dokument)

