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Spoštovani učenci 6. razreda!
Zaradi izrednih razmer se tokrat na vas obračam »na daljavo« in vam na ta način posredujem
navodila za delo. Spodbujam vas, da ta način pouka sprejmete kot izziv, ko boste lahko
izkazali svojo zrelost, samostojnost in odgovornost (že kot osnovnošolci se boste z učno
snovjo soočili kot študentje). Vzemite to kot velik korak za vstop v odraslo življenje. Seveda
vam bom ob tem v podporo, ob vseh dilemah in vprašanjih sem vam na voljo preko
elektronske pošte (breda.kercmar@guest.arnes.si).
NAVODILA ZA DELO od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020 (5 šolskih ur)
Učna snov: Delo z neumetnostnim besedilom; SEZNAM, OPIS KRAJA
Seznam (str. 66 in 67 v DZ)
Opis, Opis kraja (str. 70-73 v DZ)
Opis kraja – tvorba lastnega opisa kraja
Dejavnost učencev/navodila za delo
Ta teden boste predelali neumetnostni besedili Seznam in Opis kraja. Preberite si značilnosti
danih besedilnih vrst. V delovnem zvezku rešite naloge, ki sledijo razlagi učne snovi. Če pri
kateri vaji naletite na težavo in ne boste razumeli navodil, mi to napišite (pripišite stran
delovnega zvezka in številko naloge) in dobili boste dodatna navodila za delo. Pri opisu kraja
si v zvezek napišite, katere podatke vsebuje dana vrsta besedila:
- lega kraja in poti (kako pridemo v ta kraj),
- število prebivalcev in s čim se ukvarjajo/kaj delajo,
- pomembne zgradbe, ulice, trge in znamenitosti v kraju.
Vaše izpiske in rešitve bomo ob vrnitvi v šolo skupaj preverili.
V nadaljevanju si izberite poljuben kraj v Sloveniji (lahko je tudi vaš domači kraj) in
napišite opis izbranega kraja. Pri tem vključite vse podatke, ki jih opis kraja mora
vsebovati. Pomagajte si z besedilom v učbeniku (Bled).
Vaše zapise mi pošljite na moj elektronski naslov do petka, da jih bom preverila in vam
posredovala povratno informacijo.
Želim vam uspešno delo. Prepričana sem, da bomo skupaj zmogli!
S prijaznimi pozdravi in z željo, da pazite nase,
vaša razredničarka Breda Kerčmar

ZNANJE, VZGOJA, ODGOVORNOST IN VARNOST SO NAŠ KAŽIPOT V PRIHODNOST.

