
DELO NA DALJAVO PRI SLOVENŠČINI V 6. B 

V TEDNU OD 25. 5. 2020 DO 29. 5. 2020 

 

V 10. tednu šole na daljavo se boš ukvarjal s slovnico. Rešil pa boš tudi NPZ (oba dela – 

jezikovni in književni).  

 

1. šolska ura: 

1. Se še spomniš vprašanja, ki sem ga zastavila prejšnji teden? 

Katera zaporedna številka se bo zadnji šolski dan izpisala v eAsistentu pri slovenščini? 

Pravilni odgovor je 178. 

 

2. Preglej si nalogo v mapi in zapis, s katerima si se ukvarjal 2. šolsko uro. 

 

Odgovori na vprašanja: 

junija, pozno, domov, preglasno, daleč, počasi, spodaj, sedaj, začudeno, lepo, poleti, 

tukaj. 

 

Primeri iz naloge: 

KRAJEVNI: domov, daleč, spodaj, tukaj. 

ČASOVNI: junija, pozno, sedaj, poleti. 

NAČINOVNI: preglasno, počasi, začudeno, lepo. 

 

3. Preglej si naloge v delovnem zvezku, ki si jih reševal 3. in 4. šolsko uro. 

 

stran 73, naloga 2 zemeljska obla = značilna zaobljena oblika Zemlje 

ekvator = namišljena črta, ki deli Zemljo na severno in južno 

poloblo 

vzgon zraka = sila, ki nastane zaradi različne gostote toplega in 

hladnega zraka 

tornado = lijakasti viharni vrtinec  

stran 73, naloga 3 Dež, točo in satelitske meritve oblačnosti. 

… voda iz njih izpade v obliki padavin. 

Debelina točnih zrn v Evropi lahko doseže velikost kurjih jajc ali 

celo teniških žogic. 

Tudi satelitske meritve oblačnosti pomembno pripomorejo k 

natančnejšim vremenskim napovedim. 



stran 73, naloga 4 1. odstavek: govori o tem, kaj je vreme in kako se spreminja 

2. odstavek: govori o tem, kako nastane nevihta in kateri pojavi jo 

spremljajo, ter o tornadih 

3. odstavek: govori o napovedovanju vremena nekoč in danes 

stran 73, naloga 6 V šolskem učbeniku, enciklopediji ipd. 

O vremenu lahko beremo v dnevnem časopisju, na spletu … 

Vremensko napoved si lahko ogledamo na televiziji ali jo 

poslušamo po radiu. 

Da bi vedeli, kakšno vreme bo v naslednjih dneh, da se primerno 

oblečemo ipd. 

stran 74, naloga 7 a) počasi, hitro 

b) tam 

c) nekoč 

Kraj pojasnjuje beseda tam. 

Čas pojasnjuje beseda nekoč. 

Način pojasnjujeta besedi počasi in hitro. 

stran 74, naloga 8 a) počasi-hitro – Kako? – načinovni prislov 

b) spredaj-zadaj – Kje? – krajevni prislov 

c) poleti-pozimi – Kdaj? – časovni prislov 

č) tiho-glasno – Kako? – načinovni prislov 

d) spodaj-zgoraj – Kje? – krajevni prislov 

e) zdaj-potem/prej – Kdaj? – časovni prislov 

f) tu-tam – Kje? – krajevni prislov 

g) nikjer-povsod – Kje? – krajevni prislov 

h) dopoldne-popoldne – Kdaj? – časovni prislov  

stran 75, naloga 9 postopno – Kako? – načinovni prislov 

popoldne – Kdaj? – časovni prislov 

ponekod – Kje? – krajevni prislov 

drugod – Kje? – krajevni prislov 

sprva – Kdaj? – časovni prislov 

zvečer – Kdaj? – časovni prislov 

občasno – Kdaj? – časovni prislov 

stran 75, naloga 10 Pri tej nalogi nisi mogel tekmovati tako, kot je pisalo v navodilih 

(manjše skupine sošolcev med seboj). Lahko pa si si omejil čas in 

tekmoval sam s sabo. Učiteljica si je omejila čas na 2 minuti za 

vsak prislov in oblačke zapolnila tako: 



KRAJEVNI PRISLOVI: tukaj, tam, tu, tamle, doma, domov, nikjer, 

povsod, zunaj, notri, noter, ven, zgoraj, spodaj, drugje, drugod, 

spredaj, zadaj, dol, gor, navzgor, navzdol, nekje (23 prislovov ) 

ČASOVNI PRISLOVI: zdaj, potem, prej, nato, nikoli, vedno, 

popoldne, dopoldne, ponoči, podnevi, jutri, danes, včeraj, 

predvčerajšnjim, pojutrišnjem, poleti, pozimi, spomladi, jeseni, 

zvečer, zjutraj, občasno, sprva, nekoč, nekdaj (25 prislovov ) 

NAČINOVNI PRISLOVI: slabo, slabše, najslabše, dobro, boljše, 

najboljše, pridno, lepo, lepše, najlepše, prostovoljno, delavno, hitro, 

hitreje, najhitreje, počasi, glasno, tiho, veselo, žalostno, postopno, 

premišljeno, skrbno, ljubeznivo, ljubeče, skrivoma, skrivaj, 

dolgočasno, zanimivo, prelepo (30 prislovov ) 

 

Razmisli, ali si bil uspešnejši od učiteljice. 

 

2. šolska ura: 

1. Reši nalogi v delovnem zvezku, in sicer: 

– stran 76, naloga 11, 

– stran 77, naloga 12. 

 

3. šolska ura: 

1. Reši naloge v delovnem zvezku, in sicer: 

– stran 77, nalogi 13 in 14, 

– stran 78, naloga 15 (Saj se še spomniš: Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ) 

najdeš na portalu fran.si.) 

 

4. in 5. šolska ura: 

1. V eAsistentovi spletni učilnici XOOLTIME te bo od četrtka, 28. 5. 2020, od 8 h 

naprej čakal NPZ iz enega od preteklih let. NPZ bo objavljen na dva načina. Izbral 

boš tisti način reševanja, ki ti je boljši: 

  – NPZ bo v Wordovem dokumentu. Dokument boš natisnil, rešil NPZ, ga poslikal in 

poslal. 

ali 

 – NPZ boš reševal prek povezave in mi ga poslal po navodilih, ki jih bom dodala 

zraven. 


