Osnovna šola Šalovci
Šalovci 172
9204 Šalovci
Telefon: 559-80-10
Faks: 559-80-11
E-pošta: o-salovci.ms@guest.arnes.si

Splet: www.os-salovci.si

DELO NA DALJAVO: 20. 4. - 24. 4. (2. del)
Predmet: MAT, SLJ
Pozdravljeni, moji junaki 6. razreda!
Zelo pridno in vestno opravljate svoje dolžnosti. Še preden zakorakamo v počitnice, bomo ponovili
snovi, o katerih smo se učili. Ob vseh dilemah in vprašanjih sem vam na voljo preko elektronske pošte
(marjeta.andrejek@guest.arnes.si).
učiteljica Marjetka Andrejek

pravokotnika ij

MATEMATIKA:

Še malo ponovimo, potem
pa na počitnice ….

Učna snov: Obseg in ploščina - ponavljanje
Na spletni strani interaktivnih vaj izberi Matematika 6.-9. r →
Obseg in ploščina: Štirikotniki (obseg in ploščina): izberi nalogo
Pravokotnik in kvadrat → 3. vaja (ploščina ali obseg); rešuj in utrdi
znanje.
Reši naloge na listu ob kriterijih uspešnosti. Pomagaj si z zvezkom.
Naloge pričakujem na mailu.
SLOVENŠČINA:
Učna snov: Ponavljamo
Preberi kriterije uspešnosti za jezikoslovje in preglej naloge, ki smo jih reševali.
Reši spodnje naloge. Pomagaš si lahko z zvezkom.
Želim ti uspešno delo. Tvojo nalogo pričakujem na mailu.

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.
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VAJE ZA PONAVLJANJE
(SAMOSTALNIK, PRIDEVNIK, GLAGOL, PREMI IN ODVISNI GOVOR)
1. Določi samostalnik, pridevnik in glagol.
Moja
sestra
ima
zeleno
pisalo.

Preglej vaje v
zvezku!

2. Glagol iz zgornje povedi postavi v nedoločnik: ________________
3. Spregaj glagol opazovati.

4. Glagol vidimo postavi v ustrezno obliko:
o postavi v 2. os. dv.: __________________
o postavi v 3. os. mn.: _________________
5. Zanikaj povedi.
Za kosilo sem jedel špagete. ___________________________________
Danes bom gledal fim Žejni svet. _______________________________
6. Iz povedi izpiši osebno in neosebno glagolsko obliko.
Otroci so se hoteli igrati v peskovniku.
osebna glagolska oblika: _________________
neosebna glagolska oblika: _______________
7. Premi govor pretvori v odvisni govor (odpravi narekovaje, zapiši s svojimi besedami).
Sošolka me je radovedno vprašala: »Katero knjigo boš brala za domače branje«?
»Podaj žogo sošolki!« mi je zaklical učitelj.
8. Odvisni govor pretvori v premi govor (dodaj narekovaje, zapiši dobeseden zapis).
Čistilka je Mojco opozorila, naj pospravi svoje copate.
Učenci so učiteljico vprašali, kdaj bodo imeli športni dan.

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.

