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6. b (katarina.jamnik@guest.arnes.si)
Dragi šestošolci,
vesela sem, ko mi pišete, da pridno delate in da nimate večjih težav pri
spremenjenem načinu dela, v katerega smo prisiljeni. Lahko ste ponosni
nase, saj še nam odraslim ni lahko. Želim vam, da še naprej pridno
nadaljujete načrtovano delo in držimo pesti, da bomo kmalu skupaj. Do
takrat pa ohranjajmo stike, saj bomo tako lažje prebredli tale čas.
V tem tednu se boste pozabavali z besednimi igrami in ponovno ugotovili,
da je skladanje besed lahko zelo zabavno. DZ pa vam bo v pomoč, ko
boste razmišljali o osebnih podatkih, o čemer zagotovo že vsi veliko veste.
Spomnila bi vas še na branje, ki nam lahko predstavlja prijetno razvedrilo,
ko smo doma. Nič hudega, če so knjižnice zaprte, prepričana sem, da se
tudi na domačih policah najde kakšna zanimiva knjiga. Preberite jo in mi
napišite kratko obnovo; naj bo to vaša bralna značka.
● V DZ na str. 11 in 12 rešite vse naloge. Zagotovo se boste znašli, saj ste
že večkrat izpolnjevali obrazce z osebnimi podatki. Morda vam je manj
znana kratica EMŠO (enotna matična številka občana). Gre za osebno
številko, ki jo ima vsak državljan Slovenije. Sestavljena je iz 13 števk; prvih
sedem predstavlja vaš datum in letnico rojstva, sledijo tri, ki vas opredelijo
po spolu (500 – dečki, 505 – deklice), zadnje tri številke pa so izbrane za
vsakega posameznika posebej. Če vam kje ne bo šlo, me pa seveda
povprašajte.
● V berilu preberi besedili avtorice L. Praprotnik Zupančič z naslovom 5tra
in Mili ter Kruti mučitelj in Mihec. Vsako besedilo se na svoj način poigra z
besedami in tako močno vpliva na vsebino in sporočilo dela. V zvezek na
kratko pod vsak naslov zapišite, na kakšen način se je avtorica poigrala z
besedami.
● V vlogi igranja z besedami se boste preizkusili še sami. Zapišite
zgodbico, v kateri se boste na čim bolj izviren način poigrali z besedami.
Zgodbico zapišite v zvezek. Ker smo te dni odvisni od računalnika, naj tole
vajo izkoristimo za pisanje z računalnikom. Zgodbico prepišite in mi jo
pošljite po Lopolisu ali na e-naslov (jamnikkatarina@gmail.com).
Prijetno delo in vse dobro.
vaša učiteljica Katarina

