ANALIZA ČETRTEGA PREVERJANJA ZNANJA IZ SLJ
6. a
Dragi učenci,
Počitnice so mimo in spet se je začela šola. V tem tednu ste reševali spletno preverjanje, ki se je nanašalo na vsebine o
števniku in prislovu.
Pri delu ste bili skoraj vsi učenci uspešni. Večinoma ste odgovorili na vsa vprašanja, vaši odgovori pa so bili skoraj vedno
pravilni.
Odgovori na vprašanja so sledeči:
1.
2.
3.
4.

Besedne vrste niso imenovalnik, rodilnik, niti sklanjanje, spreganje, temveč so to pridevnik, prislov in števnik.
Prislov je beseda, ki pojasnjujejo, kje, kdaj, kako se nekaj dogaja.
Prislovi so 3 vrst: krajevni, časovni in načinovni.
Po prislovih se sprašujemo različno, glede na vrsto. Po krajevnih prislovih se sprašujemo kje, kam, kod, po časovnih
kdaj in po načinovnih kako.
5. Med ponujenimi besedami (doma, zelen, tiho, Petrin, pisati in danes) so prislovi torej besede doma, tiho in danes,
saj se le po teh lahko vprašam z vprašalnicami kje, kako in kdaj.
6. Beseda spodaj je prislov, saj se po njej vprašamo z vprašalnico kje. Po besedi spodnji pa se vprašamo z vprašalnico
kateri in je pridevnik.
7. Beseda doma v povedi Tina je bila včeraj še doma, danes pa je že na počitnicah. je prislov, saj so prislovi vedno le
ena beseda. Besedna zveza na počitnicah je sestavljena iz dveh besed in ne more biti prislov (prva beseda na je
namreč predlog, druga beseda počitnicah pa samostalnik).
8. Izraze (besede in številke), s katerimi štejemo, imenujemo števniki.
9. Števnik loči dve vrsti: glavne števnike in vrstilne števnike.
10. Po števniku v povedi Miha je od Marka višji za 8 cm. Se vprašam z vprašalnico Za koliko cm je Miha višji od Marka?
11. Med števniki trinajst, 111., petintrideseti in 345 sta vrstilna 111. ter petintrideseti. Po obeh se namreč vprašamo z
vprašalnico kateri po vrsti, prepoznaš pa jih lahko tudi po piki, če je zapisan s številko oz. po končnici –ti/-ta/-to.
12. Zapis števnikov z besedo:
659 – šeststo devetinpetdeset
390. – tristodevetdeseti
2401. – dvatisočštiristoprvi
55 – petinpetdeseti
Če si imel pri tej nalogi veliko napak, si še enkrat oglej razlago o števniku! Zelo pomembno je, da veste, da ko vrstilne
števnike zapisujete z besedo, je vedno le ena beseda z določeno končnico: pettisočšeststodevetinpetdeseta.
Z odgovori ste v velikem številu dokazali, da ste snov predelali in jo razumeli. Največ napak ste imeli pri zapisu vrstilnih
števnikov.
Nekateri ste se zelo potrudili in upoštevali vsa navodila. Pohvalila bi Zojo, Alexa, Marka, Meto, Matica J, Hano, Lovra, Zaro
in Manco.
Še naprej redno rešujte preverjanja ter ponavljajte snov, ki jo obravnavamo. Pri reševanju anket pa bodite pozorni, da
zapišete svoje ime in priimek ter na koncu kliknete ne samo ZDANJA STRAN, ampak tudi KONEC.

Lep pozdrav
vaša učiteljica Petra

6. b
Dragi učenci,
tokrat bom začela z godrnjanjem. Nika, Lara K., Nik, Vid in Zara bodo vedeli, zakaj … Ni mi všeč, da je tako!
Nadaljujem pa z zadovoljstvom in veseljem, saj ste vsi, ki ste se lotili preverjanja znanja, dosegli lep uspeh, tako
skupinski kot posamičen. Vaši odgovori so bili v večini odlični.
Preverjanje znanja je bilo sestavljeno iz 12 vprašanj, pri posameznih pa sem pričakovala več odgovorov, tako da
je bilo skupaj možno doseči 18 točk. Najmanjše število pravilnih odgovorov je dosegel 1 učenec, vendar je tudi
njegov dosežek je dober (13 točk). 4 so dosegli 15 točk, prav toliko 16, 6 vas je doseglo 17 točk, Rok pa je imel vse
odgovore pravilne. BRAVO😊! Če bi ocenjevala skupino, ste dosegli 15,7 točk, kar pomeni, da bi vsi skupaj pisali
trdno prav dobro oceno. To je izvrstno!
Dokazali ste, da veste, da prislovi opišejo glagole, katere vrste prislovov poznamo in kako se po njih vprašamo.
Nekaj vas je bilo površnih, ko je bilo treba med besedami izpisati prislove. Besedi pisati in zelen pač nista prislova.
Vsi ste pravilno določili, da je prislov beseda spodaj in ne spodnji. Večina vas je pravilno odgovorila, da je prislov
v povedi doma in ne na počitnicah, saj je prislov vedno le ena beseda, počitnice pa ste uvrstili med samostalnike.
Vsi ste tudi dokazali, da veste, kaj so števniki, da jih znate pravilno razločevati in se po njih vprašati. Opozarjam
pa, da morate še enkrat povaditi, kako jih zapisujemo. Nujno morate ponoviti, da piko pišemo le za vrstilnimi
števniki, ki jih napišemo s številko, ne tudi za tistimi, ki jih napišemo z besedo in vedno v eni besedi. Tukaj je
potrebna posebna pozornost!
Poglejte, kje ste imeli težave:
659 → šest + sto + devet + in + pet + deset → šeststo devetinpetdeset
390. → tristodevetdeseti
2401. → dvatisočštiristoprvi
55 → petinpetdeset
Če boste pozornost namenili še pravilnemu zapisu števnikov in se pri zapisu malo bolj potrudili, bo rezultat
odličen.
»Vsak veliki dosežek se začne z besedami Poskusil bom.« To je modra misel, iz katere še naprej črpajte voljo za
doseganje novih in novih znanj.
Pridni bodite in imejte se lepo.
Lepo vas pozdravljam.
Vaša učiteljica Maja

6. c
Dragi učenci,
rešili ste že 4. preverjanje znanja iz slovenščine. Tokrat se 3 učenci v preverjanje niste vključili. Odgovarjali ste na
vprašanja o prislovu in števniku.
Pri delu ste bili nekateri zelo uspešni, nekateri ste od 1. preverjanja že zelo izboljšali svoje zapise; upoštevate zapis v
povedih, veliko začetnico, ustrezna ločila, spet drugi se pa še podpišete še vedno z malo začetnico, ne pazite na ločila
in na ustrezne presledke. Na srečo je takšnih le nekaj posameznikov.
Preverjanje vam verjetno ni vzelo veliko časa. Tudi tokrat ste si lahko pomagali z delovnim zvezkom in zvezkom oz. z
že rešenimi predhodnimi nalogami.
Na vprašanje, kaj je prislov, ste v večini pravilno odgovarjali; navedli ste vrste prislovov, vprašalnice zanje in prepoznali
prislove. Več težav je bilo pri 10. nalogi, ker vam je bilo težko opredeliti, da je na predlog, počitnicah pa samostalnik,
ki se sklanja. Ni dovolj le zapisati, da je prislov le 1 beseda. Števnike poznate, ločite glavne in vrstilne in ste oba vrstilna
skoraj vsi pravilno izpisali. Največ težav pa vam je delala zadnja naloga. Problem je bil v spuščanju črk in v zapisu skupaj
/narazen. Paziti moramo, da sestavimo števila: ker je šest stotic, devet enic in pet desetic, zapišemo: šeststo
devetinpetdeset, prav tako petinpetdeset. Srednji 2 števili sta pa vrstilna števnika, zato zapišemo vse sestavine skupaj
(kot 1 besedo): tristodevetdeseti, dvatisočštiristoprvi. Tukaj niste smeli pohiteti, pa je šlo.
Upam, da sproti tiskate ali v zvezek prepisujete naloge, liste vlepite v zvezek za SLJ ali pa primerno razvrščate v mapo
in ob petkih pregledate rešitve nalog, da imate povratno informacijo, kje so še težave, kaj vam morda še ne gre. Ko
utegnete, ponovno preglejte naloge za nazaj, ponovite. Snovi ni veliko, vendar je na vas (upam, da ne več na ramenih
vaših staršev), kako resno in odgovorno ste k novemu načinu pristopili. Šestošolci ste in verjamem, da zmorete!
Lepo pozdravljeni!
Ivanka Višček

6. d
Dragi učenci,
Počitnice so mimo in spet se je začela šola. V tem tednu ste reševali spletno preverjanje, ki se je nanašalo na vsebine o
števniku in prislovu.
Pri delu ste bili skoraj vsi učenci uspešni. Večinoma ste odgovorili na vsa vprašanja, vaši odgovori pa so bili skoraj vedno
pravilni.
Odgovori na vprašanja so sledeči:
1.
2.
3.
4.

Besedne vrste niso imenovalnik, rodilnik, niti sklanjanje, spreganje, temveč so to pridevnik, prislov in števnik.
Prislov je beseda, ki pojasnjujejo, kje, kdaj, kako se nekaj dogaja.
Prislovi so 3 vrst: krajevni, časovni in načinovni.
Po prislovih se sprašujemo različno, glede na vrsto. Po krajevnih prislovih se sprašujemo kje, kam, kod, po časovnih
kdaj in po načinovnih kako.
5. Med ponujenimi besedami (doma, zelen, tiho, Petrin, pisati in danes) so prislovi torej besede doma, tiho in danes,
saj se le po teh lahko vprašam z vprašalnicami kje, kako in kdaj.
6. Beseda spodaj je prislov, saj se po njej vprašamo z vprašalnico kje. Po besedi spodnji pa se vprašamo z vprašalnico
kateri in je pridevnik.
7. Beseda doma v povedi Tina je bila včeraj še doma, danes pa je že na počitnicah. je prislov, saj so prislovi vedno le
ena beseda. Besedna zveza na počitnicah je sestavljena iz dveh besed in ne more biti prislov (prva beseda na je
namreč predlog, druga beseda počitnicah pa samostalnik).
8. Izraze (besede in številke), s katerimi štejemo, imenujemo števniki.
9. Števnik loči dve vrsti: glavne števnike in vrstilne števnike.
10. Po števniku v povedi Miha je od Marka višji za 8 cm. Se vprašam z vprašalnico Za koliko cm je Miha višji od Marka?
11. Med števniki trinajst, 111., petintrideseti in 345 sta vrstilna 111. ter petintrideseti. Po obeh se namreč vprašamo z
vprašalnico kateri po vrsti, prepoznaš pa jih lahko tudi po piki, če je zapisan s številko oz. po končnici –ti/-ta/-to.
12. Zapis števnikov z besedo:
659 – šeststo devetinpetdeset
390. – tristodevetdeseti
2401. – dvatisočštiristoprvi
55 – petinpetdeseti
Če si imel pri tej nalogi veliko napak, si še enkrat oglej razlago o števniku! Zelo pomembno je, da veste, da ko vrstilne
števnike zapisujete z besedo, je vedno le ena beseda z določeno končnico: pettisočšeststodevetinpetdeseta.
Z odgovori ste v velikem številu dokazali, da ste snov predelali in jo razumeli. Največ napak ste imeli pri zapisu vrstilnih
števnikov.
Nekateri ste se zelo potrudili in upoštevali vsa navodila. Pohvalila bi Marka, Niko, Laro H, Julijo, Blaža, Arneta, Benjamina,
Manco, Tomaža in Žigo.
Še naprej redno rešujte preverjanja ter ponavljajte snov, ki jo obravnavamo. Pri reševanju anket pa bodite pozorni, da
zapišete svoje ime in priimek ter na koncu kliknete ne samo ZDANJA STRAN, ampak tudi KONEC.

Lep pozdrav
vaša učiteljica Petra

6. e

Kaj od naštetega so besedne vrste? Označi pravilno
rešitev.

Vsi učenci so prepoznali besedne vrste.

Kaj je prislov?

Velika večina učencev ni pravilno odgovorila na
to vprašanje.
2 učenca na to vprašanje nista pravilno
odgovorila.
5 učencev ni zapisalo pravilnih vprašalnic.

Naštej vrste prislovov.
Kako se sprašujemo po prislovih? Zapiši vprašalnice
za vse tri vrste prislovov.
Katere od naštetih besed so prislovi? Izpiši jih. doma,
zelen, tiho, Petrin, pisati, danes

Samo ena učenka ni prepoznala enega prislova.

Katera od besed
prislov?
spodaj

2 učenca na to vprašanje nista pravilno
odgovorila.

spodnji

Zakaj je v spodnji povedi prva podčrtana beseda
prislov, druga podčrtana besedna zveza pa ne,
čeprav se po obeh podčrtanih delih v povedi
vprašamo z vprašalnico kje? Tina je bila včeraj še
doma, danes pa je že na počitnicah.

Samo 5 učencev je znalo pravilno utemeljiti
razliko.

Kako imenujemo izraze (besede in številke), s
katerimi štejemo?

Vsi učenci so pravilno odgovorili.

Zapiši, kateri vrsti števnikov poznamo?

4 učenci niso pravilno odgovorili – dodajali so
še druga poimenovanja.
2 učenca nista pravilno odgovorila, eden na to
vprašanje ni odgovoril.

Vprašaj se po števniku v povedi. Miha je ob Marka
višji za 8 cm.
Kateri od naštetih števnikov so vrstilni? Izpiši.
trinajst, 111., petintrideseti, 345
659
390.
2401.
55

2 učenca nista prepoznala vrstilnih števnikov.
10 učencev ni pravilno zapisalo števnika – vsi so
namesto šeststo zapisali šesto.
5 učencev ni pravilno zapisalo vrstilnega
števnika, saj so ga pisali kot glavnega.
4 učenci niso pravilno zapisali števnika – pisali
so ga kot glavnega.
4 učenci niso pravilno zapisali števnika.

6. e – Smiljan Pristavnik
Od 24 učencev je preverjanje rešilo 19 učencev, ena učenka
se je samo prijavila

