Osnovna šola Šalovci
Šalovci 172
9204 Šalovci
Telefon: 559-80-10
Faks: 559-80-11
E-pošta: o-salovci.ms@guest.arnes.si

Splet: www.os-salovci.si

DELO NA DALJAVO: 4. 5. - 8. 4. (1. del)
Predmet: MAT, SLJ
Pozdravljeni, moji junaki 6. razreda!
Upam, da ste si spočili in uživali v počitnicah, čeprav ste morali ostati doma. Najprej bomo ponovili
snovi, o katerih smo se učili. Ob vseh dilemah in vprašanjih sem vam na voljo preko elektronske pošte
(marjeta.andrejek@guest.arnes.si).
učiteljica Marjetka Andrejek

MATEMATIKA:

pravokotnika ij

Učna snov: Obseg, ploščina, pretvarjanje – ponavljanje
(spletna učna ura)
Še malo ponovimo …
SLOVENŠČINA:
Učna snov: Ponavljamo
Preberi kriterije uspešnosti za jezikoslovje in preglej naloge, ki si jih reševal
pred počitnicami. Reši spodnje naloge. Pomagaš si lahko z zvezkom.
Želim ti uspešno delo. Tvojo nalogo pričakujem na mailu.

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.
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VAJE ZA PONAVLJANJE 2
(SAMOSTALNIK, PRIDEVNIK, GLAGOL, PREMI IN ODVISNI GOVOR)
1. Določi samostalnik, pridevnik in glagol.
Mlajši
brat
opazuje
rumenega
metulja.

Preglej vaje
v zvezku!

Zgornja poved je v sedanjiku. DA / NE (obkroži)
Pretvori poved v preteklik: __________________________________________
Pretvori poved v prihodnjik: ________________________________________
2. Glagol iz zgornje povedi postavi v nedoločnik: ________________
3. Spregaj glagol ostati.

4. Glagol čakati postavi v ustrezno obliko:
o postavi v 1. os. dv.: __________________
o postavi v 2. os. mn.: _________________
5. Zanikaj povedi.
V počitnicah sem bral knjigo. ___________________________________
Kasneje moram pospraviti sobo. _______________________________
6. Iz povedi izpiši osebno in neosebno glagolsko obliko.
Babica je nehala gledati Dnevnik.
osebna glagolska oblika: _________________
neosebna glagolska oblika: _______________
7. Premi govor pretvori v odvisni govor (odpravi narekovaje, zapiši s svojimi besedami).
»Odnesi smeti!« je zaklicala mama.
Sosed me je vprašal: »Kdaj boste spet lahko šli v šolo?«
8. Odvisni govor pretvori v premi govor (dodaj narekovaje, zapiši dobeseden zapis).
Policist nas je opozoril, naj ostanemo doma.
Otroci so vprašali vzgojiteljico, kdaj bodo šli na sprehod.
S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.

