
6. RAZRED 
 
Ponedeljek, 16. 3. 2020 
 
Po kazalu in s pomočjo besedil v delovnem zvezku 1. in 2. del ponovi  
značilnosti vseh obravnavanih besedilnih vrst. 
Razmisli, če jih znaš tvoriti. 
 
Torek, 17. 3. 2020 
 
V delovnem zvezku poišči opis igre Letalo brez pilota. 
Besedilo preberi in reši naloge, ki se vežejo na to besedilo. 
 
Sreda, 18. 3. 2020 
 
Na spletu poišči opis poljubnega športa, npr. opis nogometa ali … 
Besedilo preberi, nato s svojimi besedami povzemi vsebino. 
 
Četrtek, 19. 3. 2020 
 
Razmisli, katere igre poznaš ali si se jih igral v otroštvu. 
Sestavi opis te igre. 
Upoštevaj vse značilnosti opisa igre. 
Igro pošlji sošolcu ali sošolki. 
 
Petek, 20. 3. 2020 
 
V delovnem zvezku rešuj naloge pod naslovom nedoločnik in namenilnik. 
Ponovi glagol. 
V nekaj povedih (v kratki zgodbici) opiši, kako potekajo tvoji dnevi brez 
učitelja. 
V svojem sestavku podčrtaj glagole. Besedilo pošlji  na naslov: 
marija.stesl@gmail.com. 
 
Ponedeljek, 23. 3. 2020 
 
Preberi besedilo M. Twaina z naslovom Slavni pleskar Tom. Pisno 
odgovori na vprašanja pod besedilom. 
 
Torek, 24. 3. 2020 
 
Razmisli, o čem govori včeraj prebrano besedilo. Mami ali očetu 
pripoveduj o Tomu. 



Sreda, 25. 3. 2020 
 
Tom je svoje delo, ki mu ga je naložila teta Poly, prikazal kot zelo 
zahtevno, kot tako, ki ga ne zna opraviti vsak, zato so naenkrat  vsi tisti, 
ki so se doslej norčevali, hoteli barvati ograjo. 
Tom je svoje delo prikazal kot preživljanje prostega časa, kot zabavo. 
 
Napiši nadaljevanje zgodbe:  

- kako Tom živi, kaj dela,  
- kakšen je njegov odnos do sošolcev,  
- kako se razume s teto Poly … 

(Ne odgovarjaj na alineje, te so ti naj le v pomoč pri pisanju zgodbe. 
Zgleduj se po avtorju.) 
Svojo zgodbo pošlji sošolcu ali sošolki, njegovo zgodbo pa oceni s 
smeški. Če z njo nisi zadovoljen, mu predlagaj, kako bi jo lahko izboljšal. 
 
Četrtek, 26. 3. 2020 
 
Preberi besedilo S. Pregla: Geniji v kratkih hlačah. 
Pod besedilom so vprašanja, na katera pisno odgovarjaj. 
 
Petek, 27. 3. 2020 
 
Napiši obnovo besedila Geniji v kratkih hlačah, pod obnovo napiši, to 
besedilo spada med realistično prozo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


