
Šestošolci pozdravljeni! 

Ponovno smo skupaj!                   

Pri reševanju interaktivne naloge ste se dobro izkazali. Kar nekaj točk pa vam je vzel pravopis! Možnih je 

bilo 68 točk. Po pregledu vaših odgovorov sem dopisala še nekaj možnosti odgovorov, seveda strokovno 

sprejemljivih. Pri posameznikih se je zato število točk, lahko spremenilo.  

Predvsem pa imejte v mislih ali gre pri ponavljanju z interaktivnimi nalogami za vaše znanje (»iz glave«), ali 

za »sposojeno« znanje iz zapisov, učbenika, staršev .. 

Kdor naloge še ni rešil, zaradi kateregakoli razloga (delo, učenje, pomoč v družini, nedelovanje povezav, 

strani se niso odprle ..) naj se ponovno prijavi in nalogo reši do četrtke, 28. 5. do 18.00 ure. Vsaka prijava 

se zabeleži. 

Posamezniki ste začeli reševati interaktivno nalogo že v torek!!!, ko sem nalogo šele postavljala. Niste se 

držali določenega datuma: četrtek, 21. 5.!!! Slabo berete navodila! Prav tako niste upoštevali navodilo 

zapisa za prijavo (Ime, prva črka priimka in razred). Skupaj vas je 62, tako da težko ugibam kater-a 

Gašper/Zoja točno je reševal-a nalogo! Hvala vsem, ki ste to navodilo upoštevali! 

ŠEGE IN NAVADE ŽIVLJENJSKEGA KROGA 

Učbenik str. 75-77 

1. ŠEGE OB ROJSTVU 

2. ŽENITOVANJSKE ŠEGE 

V zvezek napiši/nariši značilna ravnanja ob rojstvu otroka 

ali ob poroki para. Pomagaj si z lastno izkušnjo, izkušnjo staršev  

ali učbenikom. Zapiši 6 povedi, učenci s prilagoditvami 4.  

Naloge ne rabiš pošiljati, mora biti v zvezku za ZGO! 

 

 
 

Vir: https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP6SDZ&pages=114-115, pridobljeno 24. 5. 2020 

Naloga za ponavljanje o kulturni in naravni dediščini: zapiši/prilepi jo v zvezek in izpolni. Ne rabiš je 

pošiljati. 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP6SDZ&pages=114-115


Navedene pojme pravilno razvrsti v tabelo: kozolec, kurentovanje, gora Triglav, Turjaški grad, Kobilji 

curek, Stritarjeva kašča, človeška ribica, planiška velikanka (skakalnica), kranjska sivka (čebela), taborska 

jama 

Kulturna dediščina Naravna dediščina 

 
 
 
 
 
 

 

 

Vir: https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP6SDZ&pages=116-117, pridobljeno 24. 5. 2020 

 

 

Vir: https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP6SDZ&pages=118-119, pridobljeno 24. 5. 2020 

 

Vse dobro ti želim!  Renata LH     

https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP6SDZ&pages=116-117
https://folio.rokus-klett.si/?credit=RP6SDZ&pages=118-119

