
NAVODILA UČENCEM 

6. RAZREDA PRI 
SLOVENŠČINI

ZA DELO DOMA 

(4. 5.-5. 5. 2020)



VSEBINA ZA 2 URI DELA

Od pon., 

4. 5.  do 

tor., 5. 5.
Občna in lastna imena

Tokrat bo tvoja naloga, da si v zvezek prepišeš miselni vzorec in prebereš natančnejšo 

razlago o občnih in lastnih imenih.

Naslov imaš že napisan od prejšnjega tedna (Občna in lastna imena). 

Na elektronski prosojnici, kjer piše ‘TABELSKA SLIKA ‘, si prepiši vse v zvezek. Pri 

občnih imenih imaš primere že napisane, pri osebnih, zemljepisnih in stvarnih pa sam 

napiši pri vsakem dva primera.

Nato te čaka še interaktivni delovni list za reševanje.



TABELSKA SLIKA

SAMOSTALNIK 

 

 

OBČNA IMENA    LASTNA IMENA 

* Poimenujemo vrsto bitij, predmetov, pojmov.  * Poimenujemo posamezno bitje, kraj, stvaritev.   

* MALA ZAČETNICA     * VELIKA ZAČETNICA 

* PRIMERI: golob, kolo, učenje ...  

 

 

 

        

OSEBNA IMENA/IMENA BITIJ  ZEMLJEPISNA IMENA STVARNA IMENA 



• LASTNA IMENA delimo na:

• 1. IMENA BITIJ

• Zapisujemo jih z veliko začetnico.

• Ločimo:

• osebna imena: imena, priimki, vzdevki: Anže, Novak, Pipi;

• imena prebivalcev: imena prebivalcev naselij, pokrajin, držav, celin: 

Šmarčan, Korošec, Slovenec, Evropejec;

• imena živali: Lisko, Piki, Muri;

• imena bogov in pravljičnih bitij: Zevs, Božiček, Dedek Mraz/Dedek mraz;

• domišljijska imena: Rdeča kapica, Pika nogavička.



• 2. ZEMLJEPISNA IMENA

• Ločimo:

• naselbinska (krajevna) imena (kjer so ljudje naseljeni –

mesta, kraji, vasi): Legen, Golavabuka, Dravograd;

• − pišemo jih z veliko začetnico, razen neprvih predlogov in 

besed vas, mesto, trg, selo: Slovenj Gradec; Šmartno pri 

Slovenj Gradcu, Stari trg, Turiška vas;

• nenaselbinska (nekrajevna) imena (kjer ljudje niso naseljeni –

reke, hribovja, gore …); 

• – z veliko začetnico pišemo samo prvo besedo, ostale le, če 

so lastno ime: Drava, Kremžarica, Uršlja gora, Lovrenška 

jezera, Julijske Alpe.



• 3. STVARNA IMENA

• So imena organizacij (šole), stvaritev (naslovi knjig, časopisov, revij, pesmi) in prireditev 

(tekmovanj, srečanj); 

• prvo besedo pišemo z veliko začetnico, ostale z malo, razen če so lastno ime (Državni zbor 

Republike Slovenije, Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu).

• POMNI!

• Imena praznikov (razen Prešernov dan in Marijino vnebovzetje), dni, mesecev, jezikov, 

nazivov, iger pišemo z malo začetnico: božič, sreda, maj, slovenščina, gospa, profesorica, 

doktor, zemljo krast.



• NA SPODNJI INTERNETNI POVEZAVI REŠI VAJE, KJER UGOTAVLJAŠ, ALI SO 

IMENA LASTNA ALI OBČNA. 

• KLIKNI NA TO BESEDILO IN ZAČNI Z REŠEVANJEM NALOG.

https://www.liveworksheets.com/hv230405fm


• ČESTITAM, TVOJE DELO JE KONČANO! 



• PRIPRAVILI UČITELJICI: MARTINA POPIČ IN MATEJA ČEBULJ.

• KONTAKT: MARTINA.POPIC@GMAIL.COM, MATEJA.CUK88@GMAIL.COM

CILJI, STANDARDI

Učenec:

– piše začetek povedi z veliko začetnico,

– pravilno piše večbesedna lastna imena bitij,

– pravilno piše eno- oziroma večbesedna zemljepisna lastna imena,

– pravilno piše eno- oziroma večbesedna stvarna lastna imena,

– uporablja pravilna končna ločila v eno- in večstavčnih povedih,

– pravilno uporablja vejico pri naštevanju, v večstavčnih povedih,

– piše čitljivo,

– prepozna svoje in tuje poimenovalne, skladenjske, pravorečne in pravopisne 

napake, svoje popravke utemelji ter jih odpravi.

– prepoznajo svoje in tuje slogovne napake, jih odpravijo in utemeljijo svoje 

popravke.
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