
6. razred – SLOVENŠČINA (15. 5.–29. 5. 2020) 

 
Razdelek v delovnem zvezku: Jezik: Besede združujemo v povedi 
 
 
Potrebuješ: DZ, str. 51–56, zvezek za jezik/slovnico   
 
 
Vsebine: 

  Premi govor 
  Najprej si poglej PPT-predstavitev o premem govoru. Obvezno na vsaki drsnici klikni 
zvočnik za ustno razlago (sproti ti bo rečeno, katero drsnico prepiši). 

    V zvezek za slovnico napiši naslov Premi govor in prepiši PPT-predstavitev.  
  Predviden čas: 45 minut. 
 
 

 Premi govor 
  Odpri delovni zvezek na strani 51 in si še enkrat preberi modri razdelek. 
  Potem počasi rešuj od 1. do 12. naloge. 
  Predviden čas: 45 minut + 25 minut. 

 
 

 Odvisni govor 
  Najprej si poglej PPT-predstavitev o odvisnem govoru. Obvezno na vsaki drsnici klikni 
zvočnik za ustno razlago (sproti ti bo rečeno, katero drsnico prepiši). 
 V zvezek za slovnico napiši naslov Odvisni govor in prepiši PPT-predstavitev. 
  Predviden čas: 20 minut. 
 
 

 Odvisni govor 
  Delovni zvezek odpri na strani 55 in si preberi modri razdelek.  
 Potem počasi in natančno reši od 1. do 5. naloge. 
  Predviden čas: 25 minut. 
 

 

 Pretvorba premega govora v odvisnega in obratno 
  Spodnje povedi prepiši v zvezek za jezik/slovnico.  
 
Mama je naročila Anki: „Ne pozabi kupiti sladoleda!” 
Učitelj je rekel: „Odloži torbo na tla.” 

„Ali prideš jutri na trening?” je trener vprašal Jureta. 
Melita je naročila Klari, naj pokliče mamo.  
Dedek je prosil vnuka, naj mu kupi časopis in križanke.   
 

 Premi govor pretvori v odvisnega, odvisni govor pa v premega. 
 

Ko jih pretvoriš, jih poslikaj in pošlji svoji učiteljici slovenščine na njeno e-pošto do 
petka, 29. 5. 2020. Pazi! Učiteljici Petra Kostelec in Špela Cimerman Hudopisk 
imata nova e-naslova. 
 

  Predviden čas: 20 minut. 



 
Povratna informacija učiteljic 
Naloge so tako napisane, da jih lahko učenec/učenka rešuje sam. Ko poglavje rešiš, ga lahko 
samostojno pregledaš v spletnem delovnem zvezku, ki vsebuje tudi rešitve (https://folio.rokus-

klett.si/?credit=ODGKS6_2izd&pages=51-56).  
Če česa ne razumeš, svoji učiteljici piši po e-pošti, pa bosta skupaj našla rešitev. 
Nekatere naloge bo treba pretipkati ali pofotografirati in jih poslati svoji učiteljici – prav tako po  
e-pošti. 
 
Uspešno delo ti želimo! 

Učiteljice slovenščine  
 

HELENA KOSTELEC (6. a)  – heldzi8@hotmail.com 

ŠPELA CIMERMAN HUDOPISK (6. b) –  spela.cimerman@osmetlika.si 

PETRA KOSTELEC (6. c) – petra.kostelec@osmetlika.si 
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