
DELO NA DALJAVO – SLOVENŠČINA 6. razred – 2. teden   

(30. 3. 2020 do 3. 4. 2020) 
 

Drage učenke in učenci! 

Za nami je prvi teden učenja na daljavo. Prepričani smo, da ste se 

vsak po svojih najboljših močeh potrudili in opravili naloge iz prvega 

tedna. Verjamemo, da se tudi vi soočate s preizkušnjami. Vso šolsko delo 

morate opravljati sami doma ob vseh mamljivih napravah, ki so vam v 

pomoč in vam hkrati hitro preusmerijo pozornost. To so posebni izzivi, ki 

zahtevajo veliko mero samodiscipline in organizacije, a z vztrajnostjo 

boste z vsakim dnem boljši. 

Učitelji slovenščine smo vam pripravili naloge za nov teden, za 

katere smo presodili, da jih zmorete opraviti sami. Le pogumno se lotite 

dela tudi v tem tednu. 

SKRBNO SI PORAZDELITE DELO TER GA VESTNO IN NATANČNO 

OPRAVITE, V ŠOLI PA BOMO VSE POTREBNO PREGLEDALI IN PONOVILI.  

Ker vemo, da vas še kar nekaj ni opravilo bralne značke, vas 

ponovno spodbujamo, da vzamete v roke knjigo. Zagotovo boste na 

domači knjižni polici našli kakšno knjigo, pozabljeno, starejšo, morda že 

prebrano … a nič zato. Ob ponovnem branju lahko odkrijete zanimivosti, ki 

jih pri prvem branju niste opazili. Preberite jo, kratko obnovo pa napišite v 

zvezek za slovenščino in nam jo/jih boste pokazali, ko se vidimo. Tako 

boste imeli opravljeno bralno značko.  

Prebrskajte spletno stran šolske knjižnice 

https://1oszalec.weebly.com/, ki jo za vas ureja knjižničarka Mojca, in 

morda tudi tam odkrijete kaj zanimivega. 

Za vprašanja smo vam na voljo na elektronskih naslovih: 

Nina Janežič – ninajanezic1976@gmail.com  

Urška Jaušovec Kolar – urska.jausovec@gmail.com  

Viljem Kotnik - vilikot@gmail.com  

Monika Kovačič – monika.kovacic6@gmail.com  

Vse dobro in ostanite zdravi. 

Aktiv učiteljev slovenščine 
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1. V berilu na strani 14 DVAKRAT PREBERETE (enkrat 

staršem na glas) ljudsko pravljico Železni prstan.  

 

2. V zvezek na stran KNJIŽEVNOST napišete naslov 

Železni prstan (ljudska pravljica). 

 

3. Pričnite z reševanjem nalog, ki jih vidite v nadaljevanju. 

Povedi postavite v pravilno časovno zaporedje in jih 

v pravilnem časovnem zaporedju tudi prepišite v zvezek, 

tako boste dobili obnovo prebrane pravljice.  

 
 

 ___ Ta ljubi princa iz sosednje dežele, zato mu ukrade prstan. 

 ___ Pes in mačka sta mu pomagala najti železni prstan. 

 ___ Siromašen fant gre po svetu za kruhom in za srečo. 

 ___ V zahvalo mu kača podari železni prstan, ki izpolni vse 

želje. 

 ___ Ker izpolni vse kraljeve želje, dobi za ženo kraljevo hčer. 

 ___ Fant se znajde doma, spet je reven. 

 ___ S čudežnim prstanom preseli princeso in princa v revno 

bajto; on, mati in živali pa se preselijo v grad. 

 ___ Čez čas gre fant spet po svetu iskat nevesto. 

 ___ S prisluženim denarjem reši psa, mačko in kačo. 

 
 

 

4. V zvezek nato prepišite vprašanja, ki jih vidite v 

nadaljevanju besedila, in v celih povedih odgovorite 

nanje. 

– Kje sta živela siromašna žena in njen sin? 

– Zakaj je fant odšel od doma? 

– Kdaj sta živela tu? 

– Kako so se imenovale osebe? Izpiši imena oseb. 

– Kako se mladenič odzove na živali v stiski? 

– Kdo ali kaj ima v pravljici čudežno moč?  

– Kdo mladeniču podari železni prstan? 

– Kakšno moč ima prstan? 



– Kakšne preizkušnje mora mladenič opraviti, da dobi 

kraljično za ženo? 

– Kako živali pomagajo junaku, ko je v težavah? 

– Naštej dobre in slabe osebe iz pravljice Železni prstan. 

– Pojasni, katera značilna pravljična števila so v pravljici 

Železni prstan. 
 
 

5. Ilustrirajte prebrano pravljico, ilustracija naj obsega eno 

stran v zvezku. Potrudite se. 

 

Zdaj že poznate nekaj značilnosti pravljice, kajne? V 

zvezek, prav tako na književno stran, napišite naslov 

ZNAČILNOSTI PRAVLJICE in prepišite miselni 

vzorec, ki ga vidite malo nižje. 

  



 

 

 

PRAVLJICA 

Pravljica je izmišljena 

zgodba, krajša pripoved 

o čudežnih in 

fantastičnih dogodkih, 

predmetih in 

sposobnostih 

nastopajočih. V njej je 

opisan boj med dobrim 

in zlim. 

 

Značilnosti pravljice:  

– belo-črna oznaka oseb, osebe nimajo lastnih 

imen ali pa so izmišljena, osebe so tipizirane 

(mačehe vedno hudobne, pastorke dobre), 

dobro vedno zmaga, zlo je kaznovano, stalna 

števila (3, 7, 9, 10, 12 …),kraj in čas dogajanja 

sta nedoločena, podobni (enaki) začetki in 

konci, ponavljanje besed ali povedi, pravljični 

predmeti (čudežna mizica, čudežni prstan, 

čudežna piščal …) imajo nenavadno, čudežno 

moč. 

Vrste pravljic so glede na nastanek 

LJUDSKE (avtorja ne poznamo) in 

UMETNE (avtor je znan). 

Glede na vsebino pa je pravljica 

lahko: 

– realistična (ljudska pravljica Trap): 

v njej se dogaja marsikaj takega, kar 

bi bilo v vsakdanjem življenju lahko 

res.  

– čudežna (ljudska pravljica Železni 
prstan): opisuje fantastične 
dogodke, predmete, zmožnosti. 
Junaka vodijo k uspehu čudežna 
sredstva. 

– živalska (F. Rudolf: Kako je lisica 

nehala biti zvita): dogaja se v 

živalskem okolju, a so značilnosti 

živali prilagojene človeškim 

lastnostim. 

– sodobna (E. Peroci: Moj dežnik je 

lahko balon): dogajanje poteka v 

resničnem in domišljijskem svetu, 

kraj in čas dogajanja pa sta v 

realnem svetu sodobna. Največkrat 

taka pravljica ne pozna posebnega 

moralnega sporočila.  

 

 

 

 

 

Zanimivost: 

Ena prvih zbirk pravljic  

je orientalska zbirka  

Tisoč in ena noč. 

 

Tedensko 

nalogo ste 

opravili! 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Tiso%C4%8D_in_ena_no%C4%8D

