
SLJ 6. a, 6. b in 6. c                                                               Učiteljici Polona Kalan in Tadeja Plut Krajnik  

Pozdravljeni, učenci! Upava, da ste uživali v krajšem delovnem tednu. V tem tednu boste spoznali 

novo besedno vrsto, in sicer prislov. Četrtek bo namenjen utrjevanju že predelane snovi, v petek 

vas čaka naravoslovni dan, za tem pa zaslužen počitek. Lepo se imejte! 

Ponedeljek, 20. april 2020 

Učni pripomočki: Delovni zvezek, 2. del, 20. enota, Iz 6. razreda je tekmovalo 6 učencev 

Navodilo: Reši naloge na straneh 104, 105 in 106. V zvezek prepiši spodnji tekst, ki je začetek nove snovi.  

 

PRISLOVI 

Prislovi so besede, ki pojasnijo, kdaj, kje in kako se neko dejanje dogaja. Torej poimenujejo časovne, krajevne 

in načinovne okoliščine dejanja. Ločimo več vrst prislovov: časovne, krajevne in načinovne prislove. 

Torek, 21. april 2020 

Učni pripomočki: Delovni zvezek, 2. del, 16. enota, Kam, kdaj in kako? 

Navodilo: Reši naloge na straneh 54 in 55. Spodnjo razpredelnico preriši in prepiši v zvezek.  

                                                                                 

 

VRSTE PRISLOVOV VPRAŠALNICE PRIMERI  

Časovni Kdaj? Od kdaj? Do kdaj? Koliko časa? zjutraj, pozno, nikoli, odslej, dolgo 

Krajevni Kje? Kam? Kod? doma, domov, zgoraj, zunaj 

Načinovni Kako? lepo, prijazno, počasi 

  Sreda, 22. april 2020                                                                                          

Učni pripomočki: Delovni zvezek, 2. del, 16. enota, Kam, kdaj in kako? 

Navodilo: Za utrjevanje reši naloge na straneh 56 in 57.  

Četrtek, 23. april 2020  

Učni pripomočki: Delovni zvezek, 1. del, 7. poglavje (str. 95, 97, 99), 8. poglavje (str. 107, 108, 109, 110) 

Navodilo: Danes boš ponovil samostalnik (spol, število in sklon) in pridevnik (vrste, stopnjevanje).  

V delovnem zvezku 1 preglej naloge na zgoraj določenih straneh. Preglej še zapise v svojem zvezku.   

 
Iz spodnjih pregovorov v zvezek izpiši samostalnike in jim določi spol, število in sklon. Nato izpiši še 
pridevnike in jim določi vrsto ter jih stopnjuj.  Ali razumeš vse pregovore?  
 
Pamet je boljša kot žamet. Roke rade pozabijo, kaj so usta obljubila. Laž hodi po eni nogi. Lačen trebuh 

nima ušes. Znanje molči, neznanje kriči. Po toči zvoniti je prepozno. Ko zlato govori, beseda več ne drži. 

Jabolka so najbolj cenjena, ko jih zmanjka. Delo hvali mojstra. Možje gradijo hiše, žene ustvarjajo dom. 

Najbolj prazen je tisti, ki je samega sebe poln. Kdor nima pravice, išče skrite stezice. Dan se po jutru pozna. 

 


