
6. RAZRED – SLOVENŠČINA  
 
Razdelek v delovnem zvezku: Jezik: Pridevnik 
 
Potrebuješ: DZ, str. 40–47, zvezek za jezik/slovnico   
 
Vsebine: 

 Pridevnik 
  Najprej v zvezek za jezik/slovnico prepiši PPT-predstavitev. Uporabi barvna pisala, piši 
čitljivo, da se boš lahko iz zapisanega učil.  
  Zadnja drsnica vsebuje preglednico, ki jo moraš dopolniti. Ko jo rešiš, jo poslikaj ali 
pretipkaj in pošlji svoji učiteljici na njeno e-pošto do četrtka zvečer.   
  Predviden čas: 45 minut. 
 

 Pridevnik 
  V delovnem zvezku odpri na strani 40. Najprej preberi, kaj ti ima knjižni molj v modrem 
razdelku povedati, potem počasi in natančno rešuj naloge do strani 43.     
      DZ (str. 40–43, naloge 1.–9.) 
  Predviden čas: 45 minut. 

 

 Sklanjanje in stopnjevanje pridevnika 
  V delovnem zvezku odpri na strani 43. Najprej preberi, kaj je napisano v modrem 
razdelku pri knjižnem molju, potem počasi in natančno rešuj naloge do strani 44.  
      DZ (str. 43–44, naloge 1.–3.) 
Na strani 45 spet srečaš knjižnega molja in modri razdelek. Pazljivo preberi. Nato reši še 
preostale naloge. 
      DZ (str. 45–47, naloge 1.–5.) 
  Predviden čas: 45 minut. 
 

 V sredo znova poglej na šolsko spletno stran v navodila za slovenščino, kjer te bo čakalo 
še nekaj vaj iz pridevnika. 
 

 Danes bodo objavljene rešitve preverjanja znanja iz prejšnjega tedna. Preveri, kaj si rešil 
pravilno. Če si se kje zmotil, si odgovor popravi. 
 

 
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=40-47).  
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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