
 
SLOVENŠČINA, 6. razred 

9. teden 
 
Dragi šestošolci, 
pred nami je 9. teden, želim vam uspešno delo. Domače naloge še naprej sproti pošiljajte na 
moj naslov: 

aleksandra.osmn@gmail.com 
Lep teden 
          učiteljica Aleksandra 
 
9. TEDEN: 18. 5.−22. 5. 
 
PONEDELJEK, 18. 5. 2020 
1. Na kaj pomislite, ko slišite besede in besedne zveze pot, potovanje, semafor, prometni 
znak, garaža, križišče, levo, desno, hitost, rdeča luč, zelena luč, prehod, kriva pota? 
Izberite 4 primere in v zvezek napišite, na kaj vas spominjajo. 

Npr.: rdeča luč   prepoved 

                  zelena luč   

         križišče   

                  postaja    
 
1. Odprite delovne zvezke na str. 146. Preberite o življenju Janeza Menarta. 

V zvezek napišite: Janez Menart – Semafori življenja  

 1929−2004 

 pesnik in prevajalec 

 1953: pesniška zbirka Pesmi štirih (skupaj s Kajetanom Kovičem, Tonetom Pavčkom 
in Cirilom Zlobcem)  

 Človekova intimna vprašanja: mladost, življenje, ljubezen, smrt. 

 Zbirki: Pesnik se predstavi; Mižek figa gre po svetu. 
 
Poslušajte posnetek o njegovem življenju in si v zvezek zapišite podatke, ki se vam zdijo zanimivi. 
Tukaj je povezava: Janez Menart. 
 
2. Rešite naloge v DZ: str. 146/1, 147/2. 
 
3. Preberite pesem Semafori življenja na str 147/3. 
Rešite naloge: str.147 in 148/4−9. 
 
4. Nalogo 6 (miselni vzorec) prepišite v zvezek. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=81b-uXPk6Wc


 
SLOVENŠČINA, 6. razred 

9. teden 
 
TOREK (2 uri), 19. 5. 2020 
Še malo se bomo ustavili pri poteh. 
1. Poslušajte pesem, ki jo je zapel slovenski košarkar Luka Dončić. Nato jo poslušajte še v 
izvedbi slovenskega pevca Aleksandra Mežka – povezavo najdete tukaj. Naslov pesmi je Siva 
pot. 
2. Odprite delovni zvezek na str. 149 in najprej preberite o življenju Aleksandra Mežka. On je 
avtor slovenskega besedila. 
3. Preberite pesem in rešite naloge: str. 149/2, 150/3−7. 
4. V zvezek napišite   Aleksander Mežek – Siva pot 

- Prepišite besedilo, ki je v modrem okvirčku (Aleksander Mežek). 
- Za vsako kitico napišite povzetek (1 kitica – 1 poved). 
- 2 poosebitvi (poiščite ju v pesmi, razlago najdete na str. 126) 
 

5. Pesem lahko poslušate tudi v izvirni različici: tukaj. Avtor pesmi (v angleščini) je John Denver, 
naslov pa je Take Me Home, Country Roads. 
 
6. V zvezek napišite: 

- Katera od treh različic pesmi vam je bila najbolj všeč? Zakaj?  
 

- Primerjajte pesmi Siva Pot (A. Mežek) in Semafori življenja (J. Menart). 
Napišite, kako razumete poti oz. potovanja (za vsako pesem nekaj besed 
ali misli).                     

Pot in potovanje 
  Semafori življenja    Siva pot 
  ...      ... 
 
SREDA, 20. 5. 2020 
1. Na spletni strani poiščite prilogo (Utrjevanje).  
2. List natisnite in ga prilepite v zvezek ali naloge prepišite. (Iz druge naloge prepišite le glagole). 
3. Naloge rešite, jih fotografirajte in pošljite. 
 
PETEK, 22. 5. 2020 
1. Odprite delovne zvezke in rešite naloge na str. 85/8−10 
in na str. 86/11−13. 

https://www.youtube.com/watch?v=vAWzmPuJ-RE
https://www.youtube.com/watch?v=4PC4EXf_Hdc
https://www.youtube.com/watch?v=6LPqK4Fr36c

