
SLOVENŠČINA 6, 8. teden (11. 5. – 15. 5. 2020) 

Dragi šestošolci, pozdravljeni 

Pozdravljeni v osmem tednu našega poučevanja na daljavo.  

V tem tednu vam bodo še zadnjič v tem šolskem letu delali družbo knjižni junaki, tokrat tisti, ki živijo v pesmih. 

Pred vami je zanimivo branje in ustvarjanje … Uživajte  

Tudi tokrat vaju učiteljici prosiva, da nama na mail pošljete kakšno povratno informacijo. Čisto na kratko … lahko 

slikate kakšno stran ali dve v zvezku, bo čisto dovolj.  

Še naprej ostanite pridni, predvsem pa, ostanite zdravi                                                       Nataša&Blanka 

 

1. dan 

Barbara Gregorič Gorenc: Jaz v 
zrcalu 

 
 

6. a je to pesem že obravnaval na 
začetku šolskega leta, zato za vas 

velja samo naslednje navodilo … 

V zvezek za književnost napiši naslov Barbara Gregorič Gorenc: 

Jaz v zrcalu, nato v berilu preberi pesem. 
Ko končaš z branjem, v zvezek prepiši literarnovedna pojasnila 

(pesništvo, str. 9) ter odgovori na vprašanja – Dejavnosti po 
branju. 

V zvezek pišite samo odgovore  
 

V zvezek za književnost napiši naslov Barbara Gregorič Gorenc: 
Jaz v zrcalu, nato se lotite medijske ustvarjalnice (str. 9) 

B 8–9 
 

2. dan 

Milovan Danojlić: Razglas otroške 
republike 

V zvezek za književnost napiši naslov  Milovan Danojlić: Razglas 

otroške republike, nato v berilu preberi pesem. 
Ko končaš z branjem, v zvezek prepiši literarnovedna pojasnila 

(stalna besedna zveza, str. 17) ter odgovori na vprašanja – 
Dejavnosti po branju (str.17) 

V zvezek pišite samo odgovore  

B 16–17 



        3. dan 

Poustvarjanje – plakat na temo 
Rešimo svet 

Preberite si dejavnosti pred branjem (str. 16) ter Deklaracijo o 

otrokovih pravicah (misel, anekdota na str. 17). 
Na osnovi zamisli in odgovorov pred branjem pesmi in tudi tistih 

med branjem naredite plakat na temo Rešimo svet. (uporabite 
risalni list, lahko tudi šeleshamer …) 

B 16-17 

4. dan 

Ljudska: Lisica  
V zvezek za književnost napiši naslov Slovenska ljudska: Lisica , 
nato se lotite reševanja kviza (dejavnosti pred branjem). S 

pomočjo odgovorov napiši strnjeno besedilo, ki bo v bistvu razlaga 
pojma ljudsko slovstvo. 

Preberi pesem, nato v zvezek prepiši literarnovedna pojasnila 
(okrasni pridevek, str. 37) in iz pesmi izpiši vsaj tri primere 

okrasnega pridevka. 

B 36–37  

     5. dan 

Ljudska: Lisica  

Ponovno preberi pesem ter odgovori na vprašanja – Dejavnosti po 

branju (str.37) 

V zvezek pišite samo odgovore  

B 37 

 


