
6. RAZRED – SLOVENŠČINA, NAVODILA ZA DELO DOMA 23.–27. 3. 2020 

 
Razdelek v delovnem zvezku: Književnost: Moja prva pesem 
 
Potrebuješ: DZ, str. 124/128/126–134, zvezek za književnost   
 
Vsebine: 

 Dane Zajc: Moja prva pesem (SAMO ZA UČENCE 6. a!) 
  Preberi besedilo o pesniku, nato preberi še pesem. Razmisli o njej in reši naloge v     
      DZ (str. 125–126, naloge 1.– 11.) 
  Zapis v zvezek za književnost: naslov Dane Zajc: Moja prva pesem, 11. naloga iz DZ   
      (dnevniški zapis). 
  Predviden čas: 45 minut. 
 

 Tone Pavček: Pesem po naročilu (SAMO ZA UČENCE 6. a in 6. c!) 
  Preberi besedilo o pesniku, nato preberi še pesem. Razmisli o njej in reši naloge v     
      DZ (str. 126–128, naloge 1.– 9.) 
  Zapis v zvezek za književnost: naslov Tone Pavček: Pesem po naročilu, 9. naloga iz DZ   
      (pesem). 
  Predviden čas: 45 minut. 
 
SPODNJE VSEBINE IN NALOGE SO NAMENJENE UČENCEM 6.a, 6. b in 6. c. 

 

 B. Š. Žmavc: Zakaj ima pesem rime 
  Preberi besedilo o pesnici, nato preberi še pesem. Razmisli o njej in reši naloge v     
      DZ (str. 128–129, naloge 1.– 9.) 
  Zapis v zvezek za književnost: naslov Bina Štampe Žmavc: Zakaj ima pesem rime,  
      9. naloga iz DZ (ilustracija). 
  Predviden čas: 45 minut. 
 

 B. A. Novak: Spomin jezika 
  Preberi besedilo o pesniku, nato preberi še pesem. Razmisli o njej in reši naloge v  
      DZ (str. 129–131, naloge 1.– 11.) 
 Zapis v zvezek za književnost: naslov Boris A. Novak: Spomin jezika, 11. nalogo iz DZ  
      prepiši v zvezek. 
 Predviden čas: 45 minut. 
 

 Niko Grafenauer: Poezija 
  Preberi besedilo o pesniku, nato preberi še pesem. Razmisli o njej in reši naloge v  
     DZ (str. 132–133, naloge 1.– 10.) 
 Zapis v zvezek za književnost: naslov Niko Grafenauer: Poezija, 1O. nalogo iz DZ  
     napiši v zvezek. 
 Predviden čas: 45 minut. 

 

 Ustvarjam pesem 
 Zapis v zvezek za književnost: naslov Moja pesem, podnaslov Ustvarjalna naloga. 
     Tudi sam/-a napiši pesem. Upoštevaj, da ima pesem kitice, rime, poosebitve,  
     okrasne pridevke, primero. 
     O čem naj pesem govori? O tem, kako se počutiš, ko si doma, ko ne moreš v šolo, k     
     prijateljem, na igrišče, k babici in dedku … 

      Pesem pretipkaj ali fotografiraj in mi jo pošlji na e-naslov. 
  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=132-133). 
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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