6. b (katarina.jamnik@guest.arnes.si)
Dragi učenke in učenci,
vesela sem, da vas velika večina zelo vestno izpolnjuje šolske dolžnosti,
čeprav vem, da vam mnogokrat ni lahko. Vesela sem tudi, da ste dokazali
svojo samostojnost in zrelost pri obravnavi nove snovi. Dokazali ste, da
zmorete marsikaj. Iz vaših gradiv vidim, da z razumevanjem glagola
nimate nobenih težav. Zelo sem ponosna na vas.
Ta teden nadaljujemo z že ustaljenim delom. Nekoliko se boste oddahnili
od glagola in poslušali ter spoznali novo besedilno vrsto, rešili nekaj nalog
v delovnem zvezku, na koncu pa preverili del rešitev spreganja glagola v
delovnem zvezku. Vsi zapisi v zvezku so označeni z barvo.
Veselo na delo.
● Preberite uvodni odstavek Bolezen na obisku v DZ na str. 34. V zvezek
zapišite naslov Opis bolezni ter spodaj oblikujte kratek sestavek o vaših
izkušnjah z boleznijo, raznimi prehladi, virozami … Kaj storite, ko zbolite,
kdo skrbi za vas, kako si krajšate čas …
● V DZ na str. 35 preberite uvodni odstavek ter poslušajte besedilo. Nato
rešite naloge od 1 do 22.
https://www.youtube.com/watch?v=lLI9yIFZ9YI&feature=youtu.be
● V zvezek strnete ugotovitve:
V opisu bolezni predstavimo določeno bolezen. Povemo, katere vrste
je, kako/zakaj nastane, kateri so njeni simptomi, kako poteka in kako
jo zdravimo.

Prijetno delo in lep pozdrav.
vaša učiteljica Katarina

REŠITVE DELOVNEGA ZVEZKA STR. 20/11—19
11. naloga:
a) Sedaj.
b) B
12. naloga:
rišem

riševa

rišemo

rišeš

rišeta

rišete

riše

rišeta

rišejo

a) B
b) Osnova oblik v preglednici je riše-.
c) DA (Osnova = koren.)
č)

Oseba Ednina Dvojina Množina
1.
-m
-va
-mo
2.
-š
-ta
-te
-ᴓ
3.
-ta
-jo

d) 2. in 3. oseba dvojine.
13. naloga: -jo, -ᴓ, -va, -mo, -ta, -š, -ᴓ, -te, -ᴓ, -š, -va, -ᴓ, -jo, -mo, te, -va, -m.
14. naloga:
sodeluje: 3. os., ed., sed.
podpirajo: 3. os, mn., sed.
sprejemajo: 3. os, mn., sed.
dovoljujejo: 3. os., ed., sed.
kracajo: 3. os., mn., sed.
imajo: 3. os., mn., sed.
vsebuje: 3. os., ed. sed.
15. naloga:
1. oseba množine: potrebujemo, razdelimo, narišemo
3. oseba ednine: je, je, ni, zapiše

Izpisani glagoli so v sedanjiku, a dejanja, ki jih izražajo, ne potekajo
v tem trenutku.
16. naloga: Za izdelavo potice presejemo moko in naredimo kvasec.
/ Vsak dan najprej napiše, domačo nalogo. / Limona je sadež, ki
raste v toplih krajih. / Glavno mesto Slovenije je Ljubljana.
18. naloga:
a), b) skačeta, jeᴓ, skačeta, vesta, se posrečiᴓ, zmagaᴓ, se ne dasta,
gresta, jeᴓ, veste, vedo
c) C
č) –ta/-sta
19. naloga:
Oseba Ednina Dvojina
Množina
1.
vem
veva
vemo
2.
veš
vesta
veste
3.
ve
vesta vejo/vedo
Oseba Ednina Dvojina Množina
1.
-m
-va
-mo
2.
-š
-sta
-ste
-ᴓ
3.
-sta
-do/-jo

