
6. b – Učno gradivo za 25. 3. 2020 

 

0. ura  - Nemščina (neobvezni izbirni predmet), Mojca Kacjan 

Gradivo za 6NI za 25. 03. 2020 najdete v spletni učilnici eAsistenta. 

0. ura  - Šport 6 (neobvezni izbirni predmet), Simon Krumpak 

OGREVANJE- izvajamo na mestu ali v gibanju v zaprtem prostoru ali zunaj (tek, nizki skiping, 
visoki skiping, striženje, enonožni poskoki po levi nogi, enonožni poskoki po desni nogi, 
sonožni poskoki levo desno) - vse 12X 
- izvajamo v zaprtem prostoru ali zunaj (kroženja; z glavo, z rameni, z rokami, v bokih, s 
koleni, z gležnji in v zapestjih, odkloni telesa, zauski telesa, zamahi nogama naprej)- vse 12X 
 
GLAVNI DEL: Igra: KOCKA (kocko vrzi 10x, če dvakrat zapored vržeš isto število -met ponoviš) 
- v priponki 
 

 
 

DODATNO - po želji (100 poskokov s kolebnico, če je nimaš, lahko narediš enako gibanje brez 
kolebnice) 
Ko končaš, se uležeš na ravno podlago in 3 minute miruješ. 

Bravo, uspelo ti je! 
 



1. ura in 4. ura  - Angleščina, Lučka Rančigaj 

 

Dragi učenci! 

V tem tednu (od 23. 3. do 27. 3. 2020) boste pri angleščini opravili naloge, ki so zapisane 

spodaj. Danes dobiš navodila za cel teden. 

Ker je določena snov prezahtevna, da bi jo opravili sami, bomo nekatere vsebine preskočili. 

Tako bomo šli kar na 4. lekcijo. V zvezek in slovarček si boste zapisali naslov UNIT 4. 

 

PROSIM, DA UPORABLJAŠ SPLETNO UČILNICO, KER SO TAM NAVODILA PODANA PO 

DNEVIH, KO IMAMO ANGLEŠČINO.  

 

23. 3. 2020 

 V velik zvezek si prepiši naslednjo tabelo.  

CAN/ CAN'T ( znati, ne znati) 
 

I can dance. Tako poveš, da nekaj znaš. 

I can't dance. 
(I cannot dance.) 

Tako poveš, da nečesa ne znaš. 

 

Can you dance? Tako nekoga vprašaš, če nekaj zna. 

Yes, I can. 
No, I can't. 
(No, I cannot.) 

Tako na kratko odgovoriš. 

 

I can dance well. Tako poveš, da nekaj počneš dobro. (well – dobro) 

I can’t dance very well. Tako poveš, da nečesa ne znaš ravno dobro. 

 

V slovarček si prepiši besede spodaj in jih prevedi – pomagaj si s PONS slovarjem na spletu. 

sing  

dance  

swim  

ski  

skate  
whistle  

act  

dive  

cook  

make a pancake  

make a cake  



bake biscuits  
bake bread  

draw an elephant  

ride a bike  

do magic tricks  
do card tricks  

jump over a rope  

stand on your head  

take photos  
do aerobics  

do karate  

play cards  

play an instrument  

play chess  

 

24. 3. 2020 

Reši vaje v delovnem zvezku: stran 103 do 105/ naloge od 1 do 6 

 

25. 3. 2020 

V učbeniku na strani 125 si poglej slike, ki kažejo različno vreme. 

V slovar napiši naslov WEATHER (VREME) in si prepiši naslednje izraze: 

THE SUN IS SHINING. Sonce sije. 
THE WIND IS BLOWING. Veter piha. 

IT'S RAINING. Dežuje. 

IT'S SNOWING. Sneži. 

IT'S RAINY. Deževno. 

IT'S STORMY. Nevihta je. 

IT'S SNOWY. Sneži. 

IT'S SUNNY. Sončno. 
IT'S CLOUDY. Oblačno. 

IT'S WINDY. Vetrovno. 

IT'S FOGGY. Megleno. 

IT'S COLD Mrzlo. 

IT'S WARM. Toplo. 

IT'S HOT. Vroče. 

IT'S ICY. /IT'S FREEZING. Ledeno. 

 

Zapomni si vprašalnico WHAT's the weather like? (Kakšno je vreme?) in si jo zapiši v slovar. 

 

 



Rešuj vaje v delovnem zvezku: 

stran 117/ naloga 29,  

stran 118/ naloga 30a,  

stran 120/ nalogi 33, 34,  

stran 121/ nalogi 35, 36, 37 

 

V naslednjem tednu dobiš rešitve za naloge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ura   - Matematika, Danica Gobec 

KOMBINATORIČNI PROBLEMI (SDZ 43 – 45) 

1. V zvezek napiši naslov Kombinatorični problemi. 

 

2. Odpri SDZ na strani 43 in pozorno preberi okvirček Nauči se, kjer boš spoznal/-a, kako 

se lotiš reševanja kombinatoričnih problemov. 

 

3. Okvirček Nauči se, ki si ga pozorno prebral/-a, prepiši v zvezek. 

 

4. Pozorno preberi še oba rešena primera in si ju prepiši v zvezek.  

 

5. Sedaj v SDZ na strani 44 poskusi rešiti nalogi 18 in 19. Nato pa v zvezek reši še nalogi 

20 in 23. Če imaš možnost, preveri svoje rešitve z rešitvami, ki jih najdeš na spodnji 

povezavi: 

https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del

_2019.pdf 

V kolikor se pri kateri nalogi zatakne, mi lahko pišeš. 

 

6. V kolikor želiš rešiti še kakšno nalogo več, reši še preostale naloge v SDZ na strani 45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del_2019.pdf
https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del_2019.pdf


3. ura   - Naravoslovje, Andreja Starman 

DOMAČE DELO PRI NARAVOSLOVJU, sreda 25. 3. 2020  

V zvezek napiši naslov: KORENINA 
Preberi vse o koreninah v učbeniku na straneh 65 do 67.  
Pri zapisu v zvezek prepiši vprašanja in nanje pisno odgovori. Odgovore na vprašanja najdeš v 
učbeniku. Vprašanje z * je dodatno vprašanje. 
 
Naredi zapis v zvezek: 

1. Osnovna zgradba korenin  
Kaj je korenina? 
Iz česa se razvije korenina? 
Kaj raste navpično v tla? 
Kaj izrašča iz glavne korenine? 
Kaj gradi koreninski sistem? 

 
2. Koreninski vršiček – skiciraj spodnji koreninski vršiček. Na levi strani koreninskega 

vršička označi kje je rastni del in kje srkalni del. Na desni strani koreninskega vršička 
označi: koreninske laske, žilo, povrhnjico, del, kjer se celice najhitreje delijo in 
koreninsko čepico. 

 

 



Kje se nahaja koreninski vršiček? Kako se le-ta deli? 
Kakšna je naloga koreninske čepice in kje se nahaja? 
Kaj se dogaja v rastnem delu koreninskega vršička? 
Kako se korenina podaljšuje? 
Kje izraščajo koreninski laski? 
 

3. Naloge korenin  
Katere so naloge korenin? (3 naloge) 
Kako korenina črpa vodo z raztopljenimi mineralnimi snovmi? 
Ali korenina črpa več vode z bolj ali manj razvejanim koreninskim sistemom? 
Kaj se lahko shranjuje v koreninah? Od kod pa le-ti pridejo? S katerim procesom nastanejo?* 
 

4. Vrste korenin 
Preriši razdelitev korenin, ki imaš pripetega v naslednji datoteki 'Vrste korenin'. Preko spleta 
skušaj najti različne rastlin in določi katero vrsto korenin ima ta rastlina. 
 

5. V zvezek odgovori na vprašanja na strani 67 'Ponovim in razmislim' v zelenem okvirčku 
spodaj.  

 
Vabljen/a v spletno učilnico! Snov KORENINA naj bo zapisana v zvezku do petka, 27. marca 
2020. V naslednjem tednu nadaljujemo… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 in 6. ura   - Tehnika in tehnologija, Mojca Arcet (1. skupina) – isto velja tudi 

za drugo skupino v torek 24. 3. 

Lep pozdrav! 

Tvoj zvezek za TIT je  shranjen v šoli zato si zapiske in rešitve nalog piši na liste tako, da jih bo 

možno prilepiti v zvezek, ko se vrnemo v šolo! Namesto učbenika bomo uporabljali druge 

vire! 

 

LES  
1. Ponovitev o 
lesu 

Poišči spletno stran  http://www2.arnes.si/~evelik1/les/index.htm in 
oglej dve rubriki:  
 
 -  vrste lesa (iglavci in listavci), preberi uporabo lesa v praksi za vsako 
drevesno vrsto, ki je opisana na spletni povezavi. Poleg opisa se nahaja 
tudi slika drevesa in videz lesa – to ti bo prišlo prav pri reševanju 
spodnje naloge pod točko 2. 

 
-  lastnosti lesa, preberi in osveži znanje o trdoti, trdnosti, 
higroskopičnosti in trajnosti lesa.  
 

2. Les okoli nas 
 

 
V stanovanju/hiši kjer živiš najdi lesene izdelke (igrače, okna, vrata, 
pohištvo, tla ipd.) nato pomočjo spleta, knjig (če jih imaš na voljo) ali 
staršev, poskušaj ugotoviti ali je določen izdelek narejen iz npr. 
masivnega lesa, furnirja, vezane plošče ipd.  

 
Glede na videz, barvo, strukturo poskušaj ugotoviti za kakšno vrsto lesa 
gre (npr. hrast, bukev). Pomagaš si lahko s spletno povezavo: 
http://www2.arnes.si/~evelik1/les/zacetna_stran_vrste_lesa.htm 

 
Izbrane izdelke lahko narišeš in ob njih zapišeš ugotovitve, ki jih bomo 
pogledali, ko se zopet srečamo v učilnici! 
 

 

Še najpomembnejše navodilo! 

Če naletiš na težave ali ti poidejo moči za delo, mi piši in ti bom pomagala z razlago, 

pojasnitvijo in vzpodbudo!  

 

 
 
 
 

http://www2.arnes.si/~evelik1/les/index.htm
http://www2.arnes.si/~evelik1/les/zacetna_stran_vrste_lesa.htm


 

5. ura  - Gospodinjstvo, Milena Hriberšek 

 
Pozdravljeni, 
  
pripravila in poslala sem vam delo za prihodnja dva tedna - 3 ure pouka gospodinjstva. 
Navodila za delo so zapisna v spletni učilnici (xooltime). 
V primeru nejasnosti ali nerazumevanje se lahko z vprašanji obrnete name. To učno 
snov  bomo preverili preko spletne učilnice v tednu od 6.4.2020 dalje. 
Ostanite zdravi! 
 


