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

Pozdravljeni, učenci! Upava, da ste se v preteklem tednu spočili in si nabrali novih moči. V tem 

tednu so pred vami naloge za preverjanje in utrjevanje znanja iz književnosti. V prihodnjem 

tednu pa bo vaš spis štel k oceni iz sodelovanja (celoletno projektno in domače delo).  

Rešitve nalog iz tedna pred počitnicami imate spodaj. Če pa imate kakšno vprašanje ali 

potrebujete povratno informacijo, nama pišite na: polona.kalan@guest.arnes.si ali   

tadeja.plut@guest.arnes.si 

Preverjanje opravite v 4 dneh, v petek pa vas čaka zopet oddih od dela – športni dan.  

 

Ponedeljek, 4. maj 2020 

V berilu 6 poišči besedilo Ananas, ki ga je napisal Bogomir Magajna. Nekateri zgodbo že poznate, 

toda kljub temu jo natančno preberite še enkrat, saj se bodo vse naloge navezovale nanjo. Naloge 

zapiši v zvezek. Rešuj jih zbrano in temeljito.   

Po branju zgodbe dopolni manjkajoče podatke.  

 

Ime mi je Mario, pišem se _____________________ in živim v mestu z imenom 

__________________________. Moj drugi dom je __________________________. Imam veliko 

prijateljev, najboljši od vseh pa je ____________________________. Jaz sem edinec, on pa ima 

doma ____________________________. Pogosto sem žalosten, ker me mama velikokrat 

_____________________________. Veliko mora delati in je utrujena, vem pa, da je tudi jezna na 

_________________________, ki naju je zapustil. Za vse življenje si bom zapomnil orjaškega 

(oseba) _____________________, ki mi je podaril največjo sladkost tega sveta. Priplul je z ladjo iz 

________________________. Ko me je videl prosjačiti, se je ________________________ 

zasmejal, mi v naročje stisnil sadež in me še celo __________________________. Ananas me je žal 

zapeljal v ___________________________, saj sem mislil, da se branjevki ne bi nič poznalo, a ona 

je poklicala __________________________ in peljala sta nas v  _________________________. 

Ljudje so se nam naglas _____________________________. Stražnik je seveda takoj uganil, da 

sem jaz tat, vendar se je namesto mene _____________________________________. Hvala, 

Peter! 
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Poveži pare besed, ki sodijo skupaj: besedam na desni, ki nimajo para, ga dodaj ti.  

 

__ stražnik 

__branjevka 

__perica 

__stenice 

__pocestnik 

__delavec 

1 stojnica 

2 ladja 

3 pralnica 

4 kopališče 

5 cesta 

6 stena 

7 stražnica 
 

Torek, 5. maj 2020 

 

V zvezek napiši povedi z naslednjimi besedami: 

POBOLJŠEVALNICA, BAJNA VSOTA, MRZITI, SRD, GNATI SE ZA ZASLUŽKOM, KROV, OMAHNITI, REŠTA, 

GRIVA, ČUDO. 

 

Najdi čim več rim na naslednje besede: ladja, Trst, zamorec, sadež, sladkost, skušnjava, tatvina, 

straža, Peter, žrtev.  

Napiši pesmico o Ananasu.  

 

Sreda, 6. maj 2020 

  

Na spletu poišči podatke o tem, kdo je bil in kaj je počel Bogomir Magajna. Izdelaj miselni vzorec.  

 

Četrtek,  7. maj 2020 

 

Za vajo (ni za oceno!) napiši spis »Prijatelja spoznaš v nesreči«.  

 

Lahko pripoveduješ o svoji izkušnji, ko se je prijatelj zavzel zate, ti pomagal, ali pa, ko si ti pomagal 

svojemu prijatelju. Če te izkušnje nimaš, si zgodbo o medsebojni pomoči izmisli.  
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REŠITVE NALOG IZ 6. TEDNA 

Iz pregovorov v zvezek izpiši samostalnike in jim določi spol, število in sklon. Nato izpiši še 

pridevnike in jim določi vrsto ter jih stopnjuj.   

PAMET Ž. SP., ED., IM. ZNANJE SR. SP., ED., IM. MOŽJE  M. SP. , MN., IM. 

ŽAMET Ž. SP., ED., IM. NEZNANJE SR. SP., ED., IM. HIŠE Ž. SP., MN., TOŽ. 

ROKE Ž. SP., MN., IM. TOČI Ž. SP., EDNIN. S., 
MEST.  

ŽENE Ž. SP., MN., IM. 

USTA SR. SP., MNOŽ. S., IM. ZLATO SR. SP., EDNIN S., IM. DOM M. SP., ED., TOŽ.  

LAŽ Ž. SP.,ED., IM. BESEDA Ž. SP., ED., IM. PRAVICE Ž. SP., ED., ROD. 

NOGI Ž. SP., ED., MEST. JABOLKA SR. SP., MN., IM. STEZICE Ž. SP., MN., TOŽ. 

TREBUH M. SP., ED., IM. DELO SR. SP., ED., IM. DAN M. SP., ED., IM. 

UŠES SR. SP., MN., ROD. MOJSTRA M. SP., ED., TOŽ. JUTRU SR. SP. ,ED. , 
MEST. 

 

OSNOVNIK PRIMERNIK PRESEŽNIK VRSTA PRIDEVNIKA 

DOBRA BOLJŠA NAJBOLJŠA  

 

 

LASTNOSTNI 

LAČEN BOLJ LAČEN NAJBOLJ LAČEN 

CENJENA BOLJ CENJENA NAJBOLJ CENJENA 

PRAZEN BOLJ PRAZEN NAJBOLJ PRAZEN 

POLN BOLJ POLN NAJBOLJ POLN 

SKRITE BOLJ SKRITE NAJBOLJ SKRITE 

 


