Osnovna šola Ivana Roba
Šempeter pri Gorici

NALOGE ‒ SLOVENŠČINA 6. a
(20. 4.‒24. 4. 2020)
Ponedeljek, 20. 4. 2020

Učenec kopira naslov

https://mailchi.mp/rokus-klett/zaprtje-ol-brezplaen-

in
ga prilepi v googlov iskalnik. Klikne na www.iRokus.si in se
prijavi (izmisli si uporabniško ime in geslo), nato klikne na Dodaj
brezplačno gradivo, levo klikne Slovenščina in izbere DZ
Slovenščina za vsak dan 6 ‒ Izdaja s plusom, izbere gumb desno
zgoraj Dodaj gradivo in klikne še na gumb V iZbirko. Učenec
reši vaje v DZ 2. del (str. 6‒16, 69/23, 71/8, 73/14 ‒ prvo
preglednico). Ker nima doma DZ, naj v mapo napiše naslov
Glagol in napiše samo rešitve nalog. Pri reševanju vaj v DZ si
pomaga s snovjo o glagolu, ki jo je že prejel.
Učenec natisne UL, ga reši in vloži v mapo. Če učenec nima
možnosti, da bi natisnil učni list, naj v mapo napiše naslov Pisno
preverjanje znanja. Pod naslov naj napiše samo rešitve nalog.
Učenec mi pošlje PPZ v sredo, 22. 4. 2020, ali v četrtek, 23. 4.
2020. Učenec bo v petek, 24. 4. 2020, dobil rešitve. Sam
preveri, kje je imel napake. Učenec naj se pri PPZ potrudi.
Učenec bo imel podobne naloge tudi pri POZ, ki ga bo pisal
maja.
Učenec kopira naslov https://mailchi.mp/rokus-klett/zaprtje-ol-brezplaendostop-do-vseh-e-gradiv-za-uencedijake-in-uiteljeprofesorje?e=f45bad33f9 in
ga prilepi v googlov iskalnik. Klikne na www.iRokus.si in se
prijavi (izmisli si uporabniško ime in geslo), nato klikne na Dodaj
brezplačno gradivo, levo klikne Slovenščina in izbere DZ
Slovenščina za vsak dan 6 ‒ Izdaja s plusom, izbere gumb desno
zgoraj Dodaj gradivo in klikne še na gumb V iZbirko. Učenec
reši vaje v DZ 2. del (str. 6‒16, 69/23, 71/8, 73/14 ‒ prvo
preglednico). Ker nima doma DZ, naj v mapo napiše naslov
Glagol in napiše samo rešitve nalog. Pri reševanju vaj v DZ si
pomaga s snovjo o glagolu, ki jo je že prejel.
Učenec natisne UL, ga reši in vloži v mapo. Če učenec nima
možnosti, da bi natisnil učni list, naj v mapo napiše naslov
Glagol (ponavljanje in utrjevanje). Pod naslov naj napiše samo
rešitve nalog. Pri reševanju UL si pomaga s snovjo o glagolu, ki
jo je že prejel.
dostop-do-vseh-e-gradiv-za-uencedijake-in-uiteljeprofesorje?e=f45bad33f9

Sreda, 22. 4. 2020

Četrtek, 23. 4. 2020

Petek, 24. 4. 2020

Učiteljica: Tatjana Harej, prof.

