
6. razred – SLOVENŠČINA (4. 5.–8. 5. 2020) 

 
Razdelek v delovnem zvezku: Jezik: Števnik, Prislov 
 
 
Potrebuješ: DZ, str. 47–50, zvezek za jezik/slovnico   
 
 
Vsebine: 

 Števnik 
  Najprej v zvezek za jezik/slovnico prepiši PPT-predstavitev o števniku. Če klikneš na znak 

, lahko slišiš razlago. Uporabi barvna pisala, piši čitljivo, da se boš lahko iz zapisanega 
učil.  

    Potem odpri DZ in naredi obe nalogi pri števniku (str. 47 in 48, nal. 1 in 2). Svoje znanje      
o števniku preizkusi tudi s spletnimi interaktivnimi vajami na povezavi https://interaktivne-
vaje.si/slovenscina_rs/slovnica_2_5r_stevnik.html. 

  Predviden čas: 45 minut + 45 minut. 
 
 
 

 Prislov 
  V zvezek za slovnico/jezik prepiši besedilo, ki je navedeno v modrem polju. 
 
    Napiši naslov PRISLOVI. 

PRISLOVI so besede, ki pojasnijo časovne, krajevne, načinovne okoliščine nekega dejanja. 
Četrta vrsta prislovov so vzročni prislovi. Ti pojasnijo vzrok nekega dejanja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  Dano je besedilo. Ni ga treba prepisovati, ampak v zvezek nariši le preglednico, kakršna 
je zgoraj, in jo dopolni z obarvanimi prislovi iz danega besedila. 
 

Manca je zanalašč vstala zelo zgodaj. Sklenila je, da bo danes pripravila presenečenje za 
vso družino. Najprej je pripravila okusen zajtrk: pečena jajca s sirom in slanino. Počasi so k 
mizi prišli vsi člani družine. Matic je gledal zaspano. Sestrica je bila zelo lačna in je hitro 
začela jesti. Oče je bil zunaj, a je rad prišel na zajtrk. Jedli so tiho, le starša sta se nemo 
spogledovala. 

Vrsta  Vprašalnica Primeri 

Prislovi KRAJA Kje? Kam? Kod? POVSOD, NIKJER, NEKAM, DOMA … 

Prislovi ČASA Kdaj? Od kdaj?  

Do kdaj? 

NIKOLI, ZJUTRAJ, LANI, OD TAKRAT … 

Prislovi 

NAČINA 

Kako? ZLEPA, ZGRDA, POČASI, DOBRO … 

Prislovi 

VZROKA 

Zakaj? ZATO, ZANALAŠČ … 
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Izpolnjeno preglednico poslikaj ali pretipkaj in jo pošlji svoji učiteljici slovenščine do četrtka, 
7. 5. 2020. 
  Predviden čas: 45 minut. 

 
 

 Prislov 
  V delovnem zvezku odpri na strani 48. Najprej preberi, kaj je napisano v modrem 
razdelku pri knjižnem molju. 
 Potem počasi in natančno rešuj naloge do strani 50.  
      DZ (str. 48–50, naloge 1.–9.) 
  Predviden čas: 45 minut. 
 

 
 

 Števnik in prislov – preverjanje (spletni kviz) 
  Tvoja učiteljica slovenščine ti bo po e-pošti poslala povezavo do e-preverjanja v obliki 
kviza. 
 Počasi in natančno rešuj naloge. Kviz reši do petka, 8. 5. 2020. 
  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=47-50).  
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@gmail.com 
URŠKA DRAGOVAN (učiteljica DSP) – urska.nemanic@gmail.com 
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