
NAVODILA ZA UČENCE 6. RAZREDA (OD 6. 4. 2020 DO 10. 4. 20209) 
 
PONEDELJEK, 6. 4. 2020 
OPIS BOLEZNI 
 
Živimo v času, ko svetu vlada drobni virus. 
Če se okužiš, zboliš. 
Če se želimo to boleznijo zaščititi, jo moramo najprej dobro poznati, znati jo moramo opisati. 
 
Ljudje v življenju večkrat zbolimo za različnimi boleznimi, ena od teh so tudi norice. 
Vse o njih preberi v delovnem zvezku, na strani 21. 
 
Po branju reši naloge pod besedilom in na str. 22. 
 
Učil si se, kako bolezen opišemo, da jo bodo poznali in se pred njo znali zaščititi še drugi. 
Katere dele torej ima (po posameznih odstavkih) OPIS BOLEZNI? 
 
PO ALINEJAH (ČRTICAH) MI JIH POŠLJI V MAILU! 
 
TOREK, 7. 4. 2020 
ZBOLEL SEM  
 
Včeraj smo govorili o opisu bolezni. 
Našteli smo ključne besede – dele besedila, ki jih opis bolezni ima. 
Verjetni ste prešteli, da je delov 7, zato mora imet tako besedilo 7 odstavkov. 
Ko npr. napišemo, če je bolezen virusna ali bakterijska in kako se prenaša,  
gremo v novo vrsto, kjer opišemo znake bolezni … 
 
Danes sestavi in mi pošlji opis bolezni, ki jo poznaš (Piši krajše povedi, povej le pomembne 
stvari.). 
 
DOP 
Rešuj vaje v delovnem zvezku, str. 23 do 26. 
Če česa ne boš znal rešiti, mi piši. 
 
SREDA, 8. 4. 2020 
MILAN DEKLEVA: ŠPORTNA PRIČESKA 
 
Danes vzemi v roke berilo. 
V kazalu poišči in preberi besedilo M. Dekleva: Športna pričeska. 
 
Premisli, o čem in kaj govori, preberi še enkrat, nato mi pošlji odgovore na naslednja 
vprašanja: 

1. Je besedilo proza, poezija ali dramatika? Kako si to ugotovil? 
2. Kdo v besedilu nastopa? 
3. Kaj delata Lenča in Katra? 
4. Zakaj Bratec sitnari? 
5. Katere igre predlaga? 
6. Kako ga sestrica zavrne? 
7. Zakaj je naslov besedila Športna pričeska? 



ČETRTEK, 9. 4. 2020 
DRAMSKO BESEDILO 
 
Ponovi značilnosti dramskega besedila, nato ga tvori še sam. 
Nastopata lahko le dve osebi, ti in … 
Pazi: tudi dramsko besedilo mora biti zanimivo, nekaj za uvod, potem se stvar zaplete, doseže 
napetost, ko bralec ali gledalec nestrpno čaka, kako se bo stvar razpletla, pa seveda konec. 
Lahko npr. prikažeš prepir med starši (mamo ali očetom) in sabo, glede dela za šolo. 
Sicer pa, veliko lepih idej ti želim! 
 
 
PETEK, 10. 4. 2020 
NPZ 
 
Ker smo že krepko zakorakali v mesec april, boš danes reševal nalogo NPZ iz lanskega leta, 
in sicer 1. del, kar pomeni, da jo moraš rešiti v 25 minutah. 
 
Nalogo najdeš takole: 

- V google vpiši RIC. 
- Stisni enter. 
- Klikni na prvo vrstico (RIC …). 
- Nato zgoraj, pri sovici, izberi nacionalno preverjanje znanja. 
- Nato na levi strani (pod sovico) klikni na predmeti. 
- Pri predmeti v 6. razredu izberi slovenščino. 
- Izberi prvi preskus (2019) 
- Odprla se ti je naslovna stran testa. 
- Preberi besedilo na str. 3, 4 (I. del) 
- Reši vaje od strani 7 do 12. 

 
Po opravljenem delu mi na mail napiši, kako ti je šlo, česa nisi znal ali razumel. 


