
6. RAZRED – SLOVENŠČINA  
 
Razdelek v delovnem zvezku: Književnost: Mladost je norost 
 
Potrebuješ: DZ, str. 106–116, zvezek za književnost   
 
Vsebine: 

 France Bevk: Pastirci (DZ, str. 106)  
  Preberi besedilo o pisatelju, nato preberi odlomek iz mladinske povesti Pastirci.  
      Razmisli o njem in reši naloge v DZ (str. 108–110, naloge 2–14, 11. nalogo izpusti). Pri  
      2. nalogi si pomagaj s SSKJ, ki ga najdeš na spletu:  
      https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=%2A 

  Predviden čas: 90 minut. 
 

 Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba (DZ, str. 111) 
  Preberi besedilo o pisatelju, nato preberi odlomek iz mladinske povesti Bratovščina  
      Sinjega galeba. Razmisli o njem in reši naloge v DZ (str. 112–116, naloge 2–13). 
  Zapis v zvezek za književnost: naslov Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega galeba, nato  
      prepiši spodnje besedilo iz okvirčka in oblačkov. Lahko tudi prerišeš sličico. Ne pozabiti  
      odgovoriti na vprašanje, ki je v belem oblačku. 
 

Bratovščina Sinjega galeba je MLADINSKA POVEST. To je srednje dolgo književno besedilo 
za mlade, ki je zabavno in ima poučno vsebino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Predviden čas: 90 minut. 
 

 Naloga 
Fotografiraj vse, kar si tokrat zapisal/-a zvezek, in to pošlji svoji 
učiteljici slovenščine najkasneje do četrtka, 9. 4. 2020, na e-naslov.  
 

 

 Bratovščina Sinjega galeba – ogled nanizanke 
  Na spletu si oglej filmski prikaz odlomka iz berila, ki ga najdeš na:  
      https://www.dailymotion.com/video/x567tep  
      Če ti je bil ta del nanizanke všeč, si lahko ogledaš še ostale. 

  Predviden čas: 45 minut.       

https://fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=133&View=1&Query=%2A
https://www.dailymotion.com/video/x567tep


 
 

Naj pesem 
 

Prvi teden šole na daljavo ste šestošolci ustvarjali pesmi, v katerih ste pisali o svojem doživljanju 
življenja med štirimi stenami zaradi koronavirusa. Pri tem ste morali upoštevati tudi različna 
slogovna sredstva v pesmi. 
Učiteljice smo izbrale nekaj najboljših pesmi iz vsakega oddelka, vi pa lahko glasujete za najboljšo 
pesem po vašem izboru. Najprej vse pesmi preberite, nato pa izberite najljubšo. 

Vabljeni na spletno glasovanje, ki ga najdete v zavihku Glasovanje za naj pesem! 
 
 
 
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=106-107). 
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 
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