
6. razred – SLOVENŠČINA (18. 5.–22. 5. 2020) 

 
Razdelek v delovnem zvezku: Književnost 
 
 
Potrebuješ: DZ, str. 163–173, zvezek za književnost   
 
 
Vsebine: 

 Jonathan Swift: Guliver med pritlikavci in velikani  
  V delovnem zvezku na str. 163 si preberi o pisatelju.  

    Potem počasi beri odlomke in sproti rešuj naloge, ki 
se navezujejo nanje. 
  Predviden čas: 45 minut + 45 minut. 
 
 

 Slogovni postopki 
  V zvezek za književnost prepiši PPT-predstavitev o slogovnih postopkih. 
  Napiši naslov Slogovni postopki. 
  Predviden čas: 45 minut. 

 
 

 Miki Muster: Gusarji 
  Delovni zvezek odpri na strani 168. Najprej preberi, kaj je 
napisano o avtorju.  
 Potem počasi in natančno rešuj naloge, ki so vezane na strip.  
      DZ (str. 168–170, od 1. do 7. naloge) 
  Predviden čas: 20 minut. 
 
 

 Matej de Cecco in Boštjan Gorenc - Pižama: Pilko in Čopka v Narobniji 
  Delovni zvezek odpri na strani 171 in si preberi v modrem razdelku o 
avtorjih stripa. Potem preberi strip, ki je na naslednji strani. 
 Počasi in natančno reši prvih 5 nalog. Tretja naloga razloži definicijo o 
stripu. Vzemi barvno pisalo in si pomembnejše podatke v tem modrem 
razdelku pobarvaj. 
  Predviden čas: 25 minut. 
 
 

 

 Matej de Cecco in Boštjan Gorenc - Pižama: Pilko in Čopka v Narobniji 
  Delovni zvezek odpri na strani 173 si preberi nalogi 6 in 7. 
 Pod nalogo 7 je prazen prostor. Tam v obliki stripa nariši in napiši nadaljevanje zgodbe, 
kakor misliš, da se nadaljuje (kaj Pilko in Čopka vidita v luknji). Strip naj ima 6 slikic. Uporabi 
čim več različnih priporočil, ki so navedene v 7. nalogi.  
 

Ko strip dokončaš, ga poslikaj in pošlji svoji učiteljici slovenščine na njeno e-pošto 
do petka, 22. 5. 2020. Pazi! Učiteljici Petra Kostelec in Špela Cimerman Hudopisk 
imata nova e-naslova. 
 

  Predviden čas: 45 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=163-173).  
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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