
6. RAZRED – SLOVENŠČINA, 20. 4.–24. 4. 2020  
 
Dragi šestošolci! 
 

Teden, ki je pred nami, je zadnji pred prvomajskimi počitnicami, zato 
bomo eno uro namenili tudi preverjanju in utrjevanju znanja. Prav tako 
bomo v tem tednu izvedli KULTURNI DAN, v sklopu katerega si boste 
ogledali tudi gledališko predstavo Tajno društvo PGC. Vam je naslov znan? Prejšnji teden ste v 
delovnem zvezku prebrali odlomek zgodbe Tajno društvo PGC. 

 
Razdelek v delovnem zvezku: Jezik: Od povedi k besedilom 
 

Potrebuješ: DZ, str. 68–70, zvezek za jezik   
  
Vsebine: 

 Književnost – preverjanje in utrjevanje znanja 
  Tokratno preverjanje in utrjevanje znanja vam bomo učiteljice poslale po e-pošti. Ker  
      je v spletni obliki, bomo tako tudi lahko spremljale vaše rezultate. 
      Pri reševanju si lahko pomagate z zvezkom in delovnim zvezkom. 

 

         Predviden čas: 45 minut. 
 

 Ocena knjige ali filma  
  V delovnem zvezku na strani 68 najprej na modri podlagi preberi, kaj je ocena knjige    
      ali filma. Lahko si tudi podčrtaš pomembne podatke. Potem natančno reši naloge 1–5  
      v DZ, str. 68–70.  
 

         Predviden čas: 90 minut. 
 

 Ocena gledališke predstave 
    Na podoben način kot oceno knjige ali filma se napiše tudi oceno gledališke  
        predstave. Napisal/-a boš oceno gledališke predstave Tajno društvo PGC. To nalogo  
        naredi po ogledu predstave (povezava je v zavihku Kulturni dan). Pomagaj si s  
        podatki, ki so navedeni na prvi strani navodil za kulturni dan.  

         
V svojem besedilu zapiši: 
− osnovne podatke o gledališki predstavi – naslov predstave, katero gledališče je 

uprizorilo predstavo, kdo je avtor priredbe in dramaturg; 
− kratko vsebino predstave; 
− svoje mnenje o predstavi. 

 
Če želiš, lahko pod oceno gledališke predstave tudi narišeš uporniškega najstnika ali kako 
si predstavljaš uporništvo; kako bi opozoril/-a na stvari, ki ti v svetu niso všeč.  

 
 

  Predviden čas: 45 minut. 
 

Fotografiraj svojo oceno gledališke predstave in to pošlji svoji učiteljici 
slovenščine najkasneje do petka, 24. 4. 2020, na e-naslov.  

 
 
 
 
 



Rezultati glasovanja za Naj pesem v 6. razredu 
 

Največ glasov je dobila pesem Nine Kavčič iz 6. 
a, na drugem mestu po številu glasov je pesem 
Staša Simoniča iz 6. a, tretje mesto pa je zasedla 
pesem Staše Popovič iz 6. c.  
 

Zmagovalne pesmi in podrobnosti o glasovanju najdete v prispevku na šolski spletni strani.  
 

 
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=68-69). Če česa ne razumeš, svoji učiteljici piši po e-pošti, 
pa bosta skupaj našla rešitev. 
 
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@gmail.com 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=ODGKS6_2izd&pages=68-69
https://folio.rokus-klett.si/?credit=ODGKS6_2izd&pages=68-69
mailto:heldzi8@hotmail.com
mailto:spela.cimerman@osmetlika.si
mailto:petra.kostelec@gmail.com

