
6. c (katjusa.rucigaj@guest.arnes.si)  

 
Dragi učenci 6. c! 
Po krajšem počitku bo spet potrebno poprijeti za delovni zvezek. Ta teden boste spoznali, 
kako napišete mali oglas in kako izpolnite obrazec, kadar se kam prijavljate. Na koncu 
boste utrjevali svoje znanje o prepoznavanju in spreganju glagola. Če česar koli ne 
razumete, se mi obvezno oglasite z vprašanji. Ne pozabite: vse, kar sem zapisala z modro 
barvo, je potrebno prepisati ali nalepiti v zvezek k ustrezni učni vsebini, saj je pomembno. 
Rešitve vseh nalog pa tako kot vedno najdete na koncu te priloge. 
Ker sem vam za ta teden pripravila manj dela, vas vabim, da na spletni strani www.ric.si 
pod zavihkom Nacionalno preverjanje znanja – predmet slovenščina – 6. razred/2. triletje 
poiščete letošnji NPZ (za šolsko leto 2019/2020; verjetno bo objavljen 5. maja ali kasneje). 
Če imate možnost, ga za vajo rešite. Čas pisanja je 60 minut.  
Redno se mi oglašajte, kako vam gre. Če vam bo kak smešen mali oglas še posebej dobro 
uspel, pa mi ga lahko tudi pošljete.  
Upam, da se čim prej vidimo! 
                                                                                                                       Vaša učiteljica Katjuša 
 
NAVODILA ZA DELO OD 4. 5. DO 8. 5. 2020  
● V zvezek si zapišite naslov MALI OGLAS, pod njega pa značilnosti malega oglasa (kar je 
v modrem):  
 
MALI OGLAS  (DZ str. 64–66) 
Mali oglas je kratko besedilo, ki ga objavimo v časopisu/reviji/na spletni strani/na oglasni 
deski, ker želimo kaj kupiti, prodati, podariti, menjati, oddati … Spletni mali oglas pogosto 
napišemo tako, da podatke za svoj oglas vnesemo v že pripravljen obrazec. 
 
Značilnosti malega oglasa so: 
1. Obvezno moramo uporabiti besedo KUPIM/PRODAM/PODARIM/MENJAM/ODDAM/ 
IŠČEM … 
2. KAJ (zapisati je potrebno, kaj kupujem/prodajam/podarjam/menjam/oddajam/iščem) 
3. KRATEK OPIS (tisto, kar npr. prodajamo, na kratko opišemo) 
4. POSEBNOST (omenimo tudi posebnost tega, kar npr. prodajamo) 
5. KONTAKTNI PODATKI (zapišemo svoje podatke (npr. ime (in priimek), telefonsko 
številko, naslov e-pošte …), da nas morebitni kupec lahko najde) 
 
Po zapisu razlage preberite štiri male oglase v delovnem zvezku na strani 64, nato pa se 
lotite reševanja nalog (delovni zvezek str. 64–66/naloge 1–9. Naloge 8 na str. 66 ni 
potrebno narediti, nalogo 9 na str. 66 pa rešite tako, da v zvezek napišete 2 mala oglasa: 
enega običajnega in enega čim bolj smešnega/duhovitega. Če vam bo smešni mali oglas 
zelo dobro uspel, mi ga lahko pošljete po e-pošti ali v Lo.Polis.  
Nato se boste v delovnem zvezku še preizkusili v izpolnjevanju  obrazca – prijavnice: rešite 
naloge v zvezi s prijavnico (DZ str. 66–67/naloge 1–6). Svoje odgovore nalog iz DZ 
preverite v rešitvah, ki jih najdete na koncu te priloge ali pa na povezavi Mladinske knjige 
https://www.mladinska.com/sola/ucbeniki_mkz/resitve-nalog  pod zavihkom 6. razred: Slovenščina 
6, samostojni delovni zvezek 2. del (na straneh 26–28). 
 
● Po opravljenih nalogah iz delovnega zvezka utrdite še svoje znanje o prepoznavanju 
glagola. Primerno besedilo z glagoli boste našli v DZ na strani 125: Razvoj konja. V tem 
besedilu podvijugajte vse glagole. (V pomoč: Po glagolu se vprašaš, kaj kdo DELA (je 
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delal/bo delal), kaj SE DOGAJA (se je dogajalo/se bo dogajalo), kaj OBSTAJA (je 
obstajalo/bo obstajalo) … Pazi, glagol je pogosto iz dveh (več) delov, zato ne pozabi na 
besedice SEM/SI/JE/SVA/STA/SMO/STE/SO, NE, SE, BI … (npr. sem/si/je rekel, češem 
se/česal sem se, ne znajo, bomo/boste/bodo rekli, je/ni, so/niso, bi tekli/bi tekel …), ki 
pogosto ne stojijo zraven dela glagola, ki se konča na -l. Svoje odgovore preverite v 
rešitvah na koncu priloge.  
 
● Za vajo v zvezek spregajte glagol SPATI (v vseh časih, v moškem spolu). Odgovore 
preverite v rešitvah na koncu priloge. V pomoč so vam razpredelnice (zapis v zvezek): 
 
SPATI: (moški spol)                               

SEDANJIK ednina  dvojina  množina  

1. oseba (jaz) (midva) (mi) 

2. oseba (ti) (vidva) (vi) 

3. oseba (on) (onadva) (oni) 

 

PRETEKLIK ednina  dvojina  množina  

1. oseba (jaz) (midva) (mi) 

2. oseba (ti) (vidva) (vi) 

3. oseba (on) (onadva) (oni) 

      

PRIHODNJIK ednina  dvojina  množina  

1. oseba (jaz) (midva) (mi) 

2. oseba (ti) (vidva) (vi) 

3. oseba (on) (onadva) (oni) 

_________________________________________________________________________  
REŠITVE: DELOVNI ZVEZEK: PRODAM, KUPIM, PODARIM, MENJAM 

1. naloga: V učbeniku za naravoslovje/enciklopediji /dnevnih časopisih/na spletnih straneh/ 

v določenih revijah/različnih slovarjih/na oglasnih deskah. 
2. naloga: Po smislu, npr.:  Vsem ljudem, ki želijo kaj kupiti, prodati, podariti in menjati. 

3. naloga: (Pisec kupuje) v 1./prvem besedilu. 

Otroško kolo za punčko. 
Prodati otroško gorsko kolo (Orbea 16 Dakar). 

(Pisec bi rad nekaj zamenjal) v 3. besedilu. 
Rad bi dobil navadno kolesarsko čelado, v zameno pa bi dal otroško gorsko čelado.  

V 4. besedilu pisec prodaja oz. podarja otroške kolesarske hlače (številka 158). 

To pomeni, da bodo hlače zelo poceni oz. da jih prodaja po zelo nizki ceni. 
4. naloga: Po smislu, npr.: Besedila so zelo kratka/so krajša, prevladuje naštevanje, večinoma ni povedi, v 

omenjenih besedilih so dani le potrebni podatki. 
5. naloga: Po smislu, npr.: Najbolj prepričljivo se mi zdi 2. besedilo, saj je o otroškem gorskem kolesu 

navedeno veliko/največ podatkov. 
6. naloga: 

A Obvestilo o prodaji oz. nakupu. 

B Novica o prodaji, nakupu, darilu oz. menjavi. 
C Naročilnica na novice. 

Č Mali oglasi. 

7. naloga: 
Mali oglas je besedilo, pri katerem kaj ponujamo ali pa tudi iščemo. Namenjen je vsem ljudem. Objavljen je v 

časopisih, revijah in na spletnih straneh.  

____________________________________________________________________________ 
REŠITVE: DELOVNI ZVEZEK: PRIJAVLJAM SE ZA GORSKO KOLESARSTVO 

1. naloga:Po smislu, npr.: 
PRIJAVA 



Ime      Priimek 

Žan      Likar 
 

Šola 
OŠ Poljane 

 

Datum rojstva 
   29.5. 2005 

E-naslov 
    lik.zan4@gmail.com 

Kategorija 
     8 

Tekmovalci 

Z licenco KZS   Brez licence 
Disciplina 

DH    Olimpijski kros – XCO 
2. naloga: Da sem se prijavil na tekmovanje Pokal mladih za slovenski pokal v gorskem kolesarstvu (»XC 

Energija Mengeš«). 

3. naloga: Ne, ni mi potrebno izpolniti vseh rubrik, ampak le tiste, ki so označene z zvezdico, torej mi ni 
potrebno napisati e-naslova. 

4. naloga: Po smislu, npr.: Zato, da te organizator razporedi v tisto kategorijo, kamor glede na leta in spol 
sodiš./Ker tako lahko tekmuješ s sebi enakimi.  

5. naloga: Da imaš od Kolesarske zveze Slovenije dovoljenje za tekmovanje./Da starši podpišejo poseben 
obrazec za tekmovanje./Da ti šola omogoči tekmovanje./Da ti organizatorji dovolijo tekmovati. 

6. naloga: 

A Naročilnico. 
B Anketni list. 

C Prijavnico. 

Č Vprašalnik o osebnih podatkih. 
_________________________________________________________________________________________  

REŠITVE: PREPOZNAVANJE GLAGOLOV (DZ STR. 125) – RAZVOJ KONJA 
Glagoli v besedilu so: 1. odstavek: SO SE SPREMINJALI, SO POKAZALE, JE BIL, JE IMEL; 2. odstavek: SE JE 

SPREMENILA, SO SE RAZVILI, JE UPORABLJALA, SO SE ZMANJŠALI, SE JE RAZVIL, JE POSTAL, RAZVILI SO 

SE, SE JE SPREMENILA; 3. odstavek: DOMNEVAMO, SO SE RAZVILE, STA BILA, BI BILA, IZVIRAJO, JE, IMA, 
JE, NIMA, POMENI, SO, SESTAVLJAJO, SO, SO ŽIVELI; 4. odstavek: SO SE RAZVILI, JE, SE MEŠATA.  

____________________________________________________________________________ 
REŠITVE: SPREGANJE GLAGOLA SPATI V VSEH ČASIH V MOŠKEM SPOLU 
SPATI: (moški spol)                              

SEDANJIK ednina  dvojina  množina  

1. oseba (jaz)  SPIM (midva) SPIVA (mi) SPIMO 

2. oseba (ti) SPIŠ (vidva) SPITA (vi) SPITE 

3. oseba (on) SPI (onadva) SPITA (oni) SPIJO 

 

PRETEKLIK ednina  dvojina  množina  

1. oseba (jaz) SEM SPAL (midva) SVA SPALA (mi) SMO SPALI 

2. oseba (ti) SI SPAL (vidva) STA SPALA (vi) STE SPALI 

3. oseba (on) JE SPAL (onadva) STA SPALA (oni) SO SPALI 

      

PRIHODNJIK ednina  dvojina  množina  

1. oseba (jaz) BOM SPAL (midva) BOVA SPALA (mi) BOMO SPALI 

2. oseba (ti) BOŠ SPAL (vidva) BOSTA SPALA (vi) BOSTE SPALI 

3. oseba (on) BO SPAL (onadva) BOSTA SPALA (oni) BODO SPALI 

 


