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NALOGE ‒ SLOVENŠČINA 6. a 

(11. 5.‒15. 5. 2020) 

 

Ponedeljek, 11. 5. 2020 Učenec natisne UL, ga reši in vloži v mapo. Če učenec nima 

možnosti, da bi natisnil UL, naj v mapo napiše naslov 

Nedoločnik in namenilnik (ponavljanje in utrjevanje). Pod 

naslov naj napiše samo rešitve nalog. Pri reševanju UL si 

pomaga s snovjo o nedoločniku in namenilniku, ki jo je že 

prejel. 

Pisno ocenjevanje znanja boste pisali v četrtek, 28. 5. 2020. 

Datum si zabeležite v beležko. Naloge bodo podobne kot pri 

pisnem preverjanju znanja. Pisali boste: pridevnik, stopnjevanje 

pridevnika, samostalnik, sklanjanje samostalnikov, sklanjanje 

pridevnikov, osebni zaimek, sklanjanje osebnih 

zaimkov.  Naučite se snov in se pripravite. 
Torek, 12. 5. 2020 Učenec kopira naslov za interaktivne vaje https://interaktivne-

vaje.si/?fbclid=IwAR3M0ybq3BDl6En2H0CD0MpN0bi0Ky76NCtwmPiD

JeXagiaujgiCjuAQEoQ  in ga prilepi v googlov iskalnik. Klikne na 

Slovenščina 6.‒9. razred, potem pa na Oblikoslovje Glagol. 

Učenec reši interaktivne vaje, ki imajo naslov Moči in morati (1. 

in 2. vaja), Namenilnik in nedoločnik (vse vaje), Namenilnik ali 

nedoločnik (1., 2. in 3. vaja). Pri reševanju interaktivnih vaj si 

pomaga s snovjo o nedoločniku in namenilniku, ki jo je že 

prejel. 
Sreda, 13. 5. 2020 Učenec natisne UL in ga vloži v mapo. Učenec naj na UL 

prebere snov in se jo nauči. Če učenec nima možnosti, da bi 

natisnil UL, naj prepiše snov v mapo. 
Četrtek, 14. 5. 2020 Učenec kopira naslov https://mailchi.mp/rokus-klett/zaprtje-ol-brezplaen-

dostop-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. od 100 do 106). Ker doma nima DZ, 

naj v mapo napiše naslov Števnik in napiše samo rešitve nalog. 

Pri reševanju vaj v DZ si pomaga s snovjo o števniku, ki jo je že 

prejel. 
Petek, 15. 5. 2020 Učenec natisne UL, ga reši in vloži v mapo. Če učenec nima 

možnosti, da bi natisnil UL, naj v mapo napiše naslov Števnik 

(ponavljanje in utrjevanje). Pod naslov naj napiše samo rešitve 

nalog. Pri reševanju UL si pomaga s snovjo o števniku, ki jo je 

že prejel. Učenec mi pošlje rešen UL v petek, 15. 5. 2020. 

 

Učiteljica: Tatjana Harej, prof. 
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