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NAVODILA ZA DELO DOMA so napisana z zeleno barvo. Reši vse naloge. 

Rešitve bomo pregledali, ko se vrnemo v šolo. Rešitve nekaterih nalog 

vam bom sama pregledala, ko bom pobrala (delovne) zvezke. 

Osnutke za govorni nastop (OPIS ŠPORTA/IGRE) mi pošljite na 

marinb07@gmail.com 

Kdor še ni izbral teme za govorni nastop, lahko izbere tudi NAVODILO ZA 

DELO. 

Uspešno reševanje in ostanite zdravi. 

                               učiteljica Bojana 

 

16. 3., 17. 3.: 

V DZ reši vse naloge od str. 79 do 82. 

 

Zapis v zvezek: 

NAVODILO ZA DELO 

je neumetnostno besedilo, v katerem izvemo, kako naredimo določen 

izdelek. 

Posamezni koraki so navedeni v pravilnem zaporedju. Običajno so 

navedeni tudi pripomočki oz. orodje in material, potreben za izdelavo; 

potrebne sestavine.  

Navodilo lahko vsebuje tudi fotografije posameznih korakov, risbe, 

videoposnetek … 

Glagoli so v sedanjiku.  

 

V zvezek napiši preprost recept (navedi tudi pripomočke in sestavine) ali 

postopek izdelave plakata. 

Lahko si pomagaš s spodnjimi pomešanimi koraki (dodajanje slikovnega 

gradiva, iskanje gradiva, izbira papirja, pripis ključnih podatkov, izbira 

teme, oblikovanje napisov, navedba virov in podpis, skiciranje osnutka). 

___________________________________________________________ 
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17. 3.: 

V DZ reši naloge od str. 66 do 67. 

Zapis v zvezek: 

SEZNAM  

je vrsta neumetnostnega besedila, v katerem najdemo istovrstne podatke 

(npr. vozni red, jedilni list, seznam knjig ...). Zelo redko vsebujejo kakšno 

poved, mi pa ga navadno le preletimo oz. natančno preberemo le tisto, 

kar nas zanima. 

Največkrat je urejen v preglednici ali po abecednem redu. 

 

V zvezek napiši jedilni list, npr. neke slaščičarne ali picerije, in k njihovi 

ponudbi (sladice, brezalkoholne pijače; vrste pic) pripiši cene.  

Pomagaš si lahko s spletnimi stranmi. 

 

 

 

 

18. 3., 20. 3.: 

V DZ reši vse naloge na str. 74 do 75. 

Zapis v zvezek: 

 

OPIS NARAVNEGA POJAVA 

je neumetnostno besedilo, v katerem pojasnimo: 

- kje nastane, 

- zakaj, 

- kako poteka in 

- kakšne so posledice. 

 

V zvezek napiši drugi del 4. naloge iz DZ (str. 75) - ubesedi Lukov miselni 

vzorec in opiši fotosintezo. Posamezne dele besedila napiši v novem 

odstavku. 

___________________________________________________________ 
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23. 3.–27.3.: 

Vaje za utrjevanje snovi 

Priloženi so 4 učni listi z vajami za utrjevanje: 

- glagol 

- pridevnik 

- števnik 

- premi in odvisni govor. 

 Naloge prepišeš v zvezek in rešiš. 

 

 

 

Interaktivne vaje so tudi na spletni strani  

https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/slovenscina_meni_6_9.html 

 

 

Brezplačen celodnevni dostop do elektronskih in interaktivnih gradiv 

(učbenikov, delovnih zvezkov, samostojnih delovnih zvezkov in vadnic), 

ne glede na to, gradivo katere založbe se uporablja, nudijo tudi založbe: 

 

- Rokus Klett: 
 

OSNOVNA ŠOLA 

 www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred) 

 www.znamzavec.si (interaktivne osnovnošolske vadnice za SLO, MAT, ANG, KEM) 

 

- Mladinska knjiga: 

 Od ponedeljka, 16. marca 2020, naprej bodo imeli tudi vsi učenci brezplačen 

dostop do interaktivnih gradiv na portalu www.ucimte.com. Za uporabo ne 

bo potrebna registracija, dostop jim omogoča delo z interaktivnimi 

samostojnimi delovnimi zvezki, ki omogočajo preverjanje rešitev. 
  

 Brezplačen dostop do interaktivnih nalog za učence in učitelje 

na www.ucimse.com za utrjevanje znanja. 
  

 

 

https://interaktivne-vaje.si/02_osnova/predmeti_meni/slovenscina_meni_6_9.html
https://rokus-klett.us8.list-manage.com/track/click?u=5df0c03e7c91b7cd9f1d96f6f&id=e430810be8&e=16a756c445
https://rokus-klett.us8.list-manage.com/track/click?u=5df0c03e7c91b7cd9f1d96f6f&id=30cf46d399&e=16a756c445
https://rokus-klett.us8.list-manage.com/track/click?u=5df0c03e7c91b7cd9f1d96f6f&id=ad0fa7fc6d&e=16a756c445
http://emm.mkz.si/link.php?M=2239688&N=12085&L=4311&F=H
http://emm.mkz.si/link.php?M=2239688&N=12085&L=12139&F=H

