6. b (katarina.jamnik@guest.arnes.si)
Šestošolke in šestošolci,
v 10. tednu boste utrjevali glagol, prebrali in obravnavali novo pesem ter
se kot pesniki zopet preizkusili sami.
Zaključek glagola, povzetek in pregled rešitev naredimo na naslednjem
zoom srečanju.
Veselo na delo!
● V berilu na str. 12 si pred branjem pesmi preberite, kdo sploh so
numizmatiki. Razmislite, kaj vse ste, ko ste bili mlajši, zbirali, kaj še zbirate,
morda poznate strastnega zbiratelja poštnih znamk, značk, prtičkov,
pločevink …
Preberite pesem, v zvezek zapišite avtorja, naslov, prepišite vprašanja in
nanje odgovorite.
D. Zajc: Numizmatiki
1. Iz koliko kitic je sestavljena pesem? Koliko verzov ima vsaka
kitica?
2. V pesmi poišči vsaj pet okrasnih pridevkov.
3. Iz pesmi izpiši pet parov rimanih besed.
4. Kako numizmatiki varujejo najmanjši novec na svetu?
5. Opiši in nariši princa Ibn El Nasa Ben Alija. Zakaj je princ hotel
videti novec?
6. Razloži verz numizmatiki črno na belem.
Tudi tokrat boste sami pesniško ustvarjali. Izbirali boste med naslednjimi
naslovi (Učitelji, Politiki, Zdravniki, Novinarji, Frizerji, Cvetličarji, Prodajalci,
Veterinarji, Igralci) in v pesmi na čim bolj duhovit način popisali, kaj ljudje
izbranega poklica počnejo. Oblikujte kitice, verze, pozorni bodite na rime
in ritem pesmi. (Izberite le en naslov.)
Pesmi mi pošljite do petka, 29. maja.
● V DZ na str. 50−55 boste utrjevali svoje znanje glagola. Rešite celo
rubriko Preveri svoje znanje.
● Na koncu navodil imate učni list za ponavljanje in utrditev glagola. UL si
lahko natisnete, rešite in nalepite v zvezek, lahko pa naloge prepišete in
rešite v zvezek.
vaša učiteljica Katarina

UTRJEVANJE GLAGOLA
1. Glagole razvrsti v razpredelnico.
smučam, zmrzuje, deskamo, prebereš, se razvija, bomo naredili, so
pobirali, je naredil, se tali, boste povedali
DEJANJE

DOGAJANJE

2. Glagolom določi časovno obliko, nato jih postavi še v ostali
glagolski obliki. Dopiši nedoločnik. Glej primer.

sva naredila
poiskali bomo
naredi
si bil
bom
je
pišeta
vadimo
učiva se
znali bomo

preteklik sedanjik prihodnjik nedoločnik
√
narediva bova naredila narediti

3. Popravi napake.
Danes bom bil priden. Tanja in Vesna sta bile moje sošolke. Zvečer sta
se prijateljici oglasile pri nas. Če ne boš bil priden, ne greš v kino! Boš bil
priden!

4. Glagolom določi časovno obliko.
pogledamo - ________________ bomo ugotovili - ________________

so - ______________________ bodo - _____________________
je preživel - ________________ bo utonil - __________________
pustijo - ___________________ pustijo - ____________________
so prezimili - _______________ sta bila - ____________________

5. Glagole v oklepajih postavi v ustrezno obliko.
Mojca in Ana __________________ (nastopiti) na včerajšnji prireditvi.
Marko in Matej, zakaj _________________ (priti) šele jutri?
Andrej, še vedno _____________________ (iskati) radirko?
Miha ___________ (brati) PIL, ki ga _______ včeraj ___________ (najti)
pod posteljo.
Zdravnik mi _________ včeraj __________ (reči), da ___________
(bom) zdrav čez en teden.
Tadej _____________ (biti) pred enim tednom pri frizerju; ___________
(ostriči) ga _______ na gobico.

6. Iz spodnjih glagolov tvori:
sedanjik za 1. osebo množine, preteklik za 2. osebo dvojine,
prihodnjik za 3. osebo moškega in ženskega spola ednine.
pisati, stanovati, iti, teči, stati, biti, imeti

7. Zanikaj glagole.
Ana hoče sladoled. __________________________________________
Jež prespi zimo. ____________________________________________
Miha ima sestro. ____________________________________________
Andrej je že bil tukaj. ________________________________________
Danes sem zaspan. _________________________________________
8. Spregaj glagole v vseh časih.
delati, govoriti, poslušati

9. Podčrtaj glagole, jih izpiši ter jim določi osebo, število in čas.
Ime dobimo ob rojstvu, da se po njem ločimo od drugih. Ime so nam dali
starši, da ga bomo nosili vse svoje življenje. Z imenom se predstavim
neznancu, tako storijo vsi. Kako se predstaviš ti? Kako ti je ime? In kako
se imenujeta vidva? Le kakšna imena bomo dali mi svojim otrokom? V
zadnjem desetletju se pogosto pojavljajo dvojna imena. Večina ljudi svojih
imen ne spreminja.

