
NAVODILO ZA DELO, SLOVENŠČINA 

1. BRANJE 

Učenci, ki imajo doma knjigo za tretje ali še morda za drugo domače branje, jo naj v tem času 

preberejo in sestavijo delovni list z vprašanji za sošolce. Vprašanja zapišejo v zvezek, kamor 

zapišejo tudi kratko obnovo. 

Tisti, ki nimajo doma nobene od teh knjig, naj preberejo elektronsko knjigo Pastirci 

(povezava je v prejšnjih navodilih) ali katero drugo elektronsko knjigo in zapišejo v zvezek 

osnovne podatke o knjigi in obnovo le-te. 

 

2. DELOVNI ZVEZEK Slovenščina v oblaku 6, Izgovarjamo in zapisujemo (oranžni) 

Učenci naj rešujejo oranžni delovni zvezek Slovenščina v oblaku 6, in sicer naslednja 

poglavja: 

 

Pravopisna pravila (str, 46-52) 

- Premi govor 

- Odvisni govor 

Navodilo: 

Če tega poglavja še nisi rešil, ga reši in utrdi snov. 

 

Slovenski jezik (str. 53-58) 

Navodilo: 

- Preberi besedilo in reši naloge v tem poglavju. V zvezek prepiši miselni vzorec, ki je na 

strani 53 in ga dopolni z bistvenimi podatki za vsako ključno besedo. Pomagaj si z besedilom, 

ki je obarvano z modro barvo. 

- 12. nalogo na strani 58 napiši v zvezek. 

 

Z znanjem nad oblake (str. 59-66) 

Navodilo: 

V tem poglavju je primer preverjanja znanja. Reši ga in preveri svoje znanje, ki je vezano na 

ta delovni zvezek (23. naloga ni obvezna). 

 

Tisti, ki delovnega zvezka nimajo doma, ga poiščejo v elektronski obliki na spodnji 

povezavi  https://www.irokusplus.si/ 

 

https://www.irokusplus.si/


Postopek prijave/registracije: 

1. Na portalu irokusplus kliknite na gumb Prijava. 

2. Če na portal dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računa in 

vnesite zahtevane podatke. Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški račun. 

3. Na portalu iRokusPlus.si vas bodo vsa gradiva že čakala v vaši iZbirki. 

4. Poiščete oranžni samostojni delovni zvezek v zbirki Slovenščina v oblaku 6. 

 

3. TVORBA BESEDILA 

Navodilo: 

Napiši spis z naslovom Kako sem preživel »CORONA POČITNICE« 

Besedilo zapiši v zvezek za slovenščino, obsega naj vsaj eno stran, pazi na odstavke in 

pravopisne napake, uporabi premi govor.  

 

4. DELOVNI LIST Preverjanje znanja, 6. R. 

Navodilo: 

List natisni in preveri svoje znanje. Če nimaš tiskalnika, rešitve zapiši v zvezek. 

Priloga Preverjanje 6 

 

Želimo vam uspešno delo in veliko zdravja. 

Če imajo učenci vprašanja o učni snovi, lahko pišejo učiteljicam na elektronski naslov: 

maja.kunic@os-loka-crnomelj.si 

 

darinka.krusic@os-loka-crnomelj.si 
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