
UČNO GRADIVO, ZA SREDO, 1. 4. 2020, 6. C 

0. NEMŠČINA 

Gradivo najdete v spletni učilnici. 

 

1. URA: SLOVENŠČINA 

Gradivo najdeš v spletni učilnici. 

 

2. URA: ANGLEŠČINA 

Pozdravljen šestošolec, šestošolka, 
 
zopet smo skupaj. Če si prejšnjič pridno reševal naloge za podajanje predlogov 
v delovnem zvezku, jih lahko danes pregledaš. Rešitve najdeš spodaj. 
 
 
- Ali imaš rad živali? Katera je tvoja najljubša? Hitro odpri učbenik ali spletni 
učbenik http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-
4_datoteke/Page1393.htm na strani 130. Ustno reši kviz. 
 
- V spletnem učbeniku http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-

4_datoteke/Page1396.htm na strani 131 poslušaj besedilo in poskušaj 

ugotoviti, za katero žival gre. Za zvok klikni na glasbeno zgoščenko na levi 

strani. 

- Sem prepričana, da že znaš veliko živali poimenovati v angleškem jeziku. 
Morda pa boš na spodnjem seznamu našel kakšno, ki je v angleščini še ne 
poznaš. Prepiši si seznam v zvezek. Znati boš moral le tiste, ki so označene z 
rumeno barvo. 
 
- Če pa želiš svoje znanje o poznavanju živali preveriti še na zabaven način, pa 
klikni na interaktivne vaje https://interaktivne-
vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone6_u4.html. 
 
 
Congratulations! Good work! 
Have a nice day, 
 
Mojca Vidmajer 
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ANIMALS 

 

 

FARM ANIMALS  PETS  INSECTS  

cow krava dog pes fly muha 

ox vol puppy psiček butterfly metulj 

bull bik cat muca dragonfly kačji pastir 

calf teliček kitten mucka bee čebela 

goat koza hamster hrček bumblebee čmrlj 

sheep ovca guinea pig morski p. wasp osa 

lamb jagnje canary kanarček beetle hrošč 

pig prašič tortoise želva mosquito komar 

horse konj snake kača ladybird pikapolonica 

pony poni lizard kuščar grasshopper kobilica 

donkey osel parrot papiga spider pajek 

rabbit zajec goldfish zlata r. ant mravlja 

mouse miš    

rat podgana   WILD ANIMALS 

hen kokoš  hippo povodni konj 

rooster petelin GARDEN & FOREST 
ANIMALS 

rhino nosorog 

chick pišče elephant slon 

duck raca snail polž camel kamela 

goose gos worm črv zebra zebra 

chicken piščanec frog žaba giraffe žirafa 

turkey puran caterpillar gosenica tiger tiger 

peacock pav squirrel veverica lion lev 

stork štorklja hedgehog jež monkey opica 

  bear medved crocodile krokodil 

  owl sova kangaroo kenguru 

  bat netopir  

  bird ptica SEA ANIMALS 

 deer srna shark morski pes 

fox lisica whale kit 

wolf volk seal tjulenj 

  dolphin delfin 

 sea horse morski 
konjiček 

 

 
 



 
MAKING SUGGESTIONS – rešitve vaj v delovnem zvezku  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. URA: MATEMATIKA 

UTRJEVANJE ZNANJA, 1. 4. 2020 

SDZ 66 – 68   

V preteklih urah smo se naučili reševati enačbe in neenačbe. Danes bomo usvojeno znanje 

utrdili. 

1. V zvezek napiši naslov: VAJA 

 

2. Najprej odgovori na vprašanja iz sklopa Ali veš na strani 68. Poskusi brez uporabe zvezka in 

SDZ, če pa ne bo šlo, pokukaj nazaj. Odgovore zapiši v zapiske učne ure, da bom videla, kaj si 

se naučil/-a. 

 

3. V SDZ na straneh 66, 67, 68 reši naloge: 31, 33, 34, 35, 36 in 39.  

 

Prilagam sliko rešitev, da si rešene naloge lahko preveriš, lahko pa si jih ogledaš tudi na spodnji 

povezavi: 

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


 

V kolikor želiš rešite še kakšno nalogo več, reši preostale naloge v SDZ. 

 

V primeru težav in nejasnosti, mi piši. 

 

4. URA: ZGODOVINA 

ZGODOVINA, 6. c,  1. 4. 2020 in 3. 4. 2020 (ni treba vse v sredo, razdeli si oz. 

spremljaj spletno učilnico). 

Vsi napotki za obe uri v tem tednu so v spletni učilnici. 

Povzemam jih še tu. 

1. Preglej si učni list od prejšnjič. Rešitve so spodaj. 
2. Napiši naslov: Gradbeni dosežki. 

Preglej učbenik, str. 28 – 41. 

S pomočjo tega poglavja v zvezek na kratko razloži naštete pojme (Odgovore išči tudi v okvirčkih in 
podnapisih k slikam): 

 
Gradišče (ni enako kot gradbišče, glej okvir, str. 28) 
kolišče 
zigurat (str. 30) 
piramida 
akropola (str. 32) 
forum 
amfiteater 
Kolosej 
Mošeja (str. 36) 
katedrala 
samostan 
delavska četrt (str. 39) 
nebotičnik (str. 40) 
 
Primerjaj način gradnje in gradbene materiale v preteklosti in danes. 
 
 

Rešitve UTRJEVANJE: RAZVOJ PISAVE 
 

1. Naštete pisave razvrsti po deželah: hieroglifi, prva abecedna pisava, pismenke, klinopis, 

izpopolnjena abecedna pisava. 

Mezopotamija Egipt Fenicija Grčija 

 

Kitajska 



klinopis 

 

hieroglifi prva abecedna 

pisava 

izpopolnjena 

abecedna pisava 

pismenke 

 

 

2. Materiale za pisanje razvrsti po velikih zgodovinskih obdobjih, v katerih so jih večinoma 

uporabljali: kamen, glinaste ploščice, povoščene ploščice, papir, pergament, papirus. 

Stari vek Srednji vek Novi vek Novejša zgodovina 

kamen 
glinaste ploščice 
povoščene ploščice 
papirus 

pergament papir papir 

 

3. Našteta  pisala razvrsti od najstarejšega do najmlajšega: kemični svinčnik, nalivno pero, gosje pero, 

pisalo iz trstike, bronasto dleto. 

1  pisalo iz trstike 
2 bronasto dleto 
3 gosje pero 
4 nalivno pero  
5  kemični svinčnik  
 

4. Poveži podatke tako, da črko iz desnega stolpca napišeš na ustrezno črto v levem stolpcu: 

 

  B        izid Abecednika in Katekizma                           A   Primož Trubar 
  D       izumitelj tiska                                                     B   1550 
  A        avtor prvih slovenskih tiskanih knjig                  C   15. stol. 
  C       čas izuma tiska                                                   D   Johannes Gutenberg 
 

5. Naštej 5 najbolj razširjenih medijev. 

Radio, televizija, internet, časopisi in revije, knjige 

 

6. Primerjaj pisanje (rokopis) in tiskanje. 

Tisk je hitrejši, cenejši, bolj čitljiv, natisnemo lahko več enakih izvodov naenkrat, pripomogel je k 

širjenju pismenosti in informacij. 

 

7. Preberi besedilo in odgovori na vprašanji:                                                             
» Izum tiska je bil tako velikanski dosežek, kot je bilo feničansko odkritje črk. Nemec Gutenberg je izumil 

način, kako s posameznimi črkami sestavljati besede, jih speti v okvir in in poljubnokrat odtisniti. Ko je 

bila stran odtisnjena, je bilo moč okvir razstaviti in črke znova sestaviti v nove vrstice. To je bilo 



enostavno in ceneje kot knjige dolga leta prepisovati, kar so morali delati grški in rimski sužnji ter 

srednjeveški menihi.« (Po: Gombrich, E.: Kratka svetovna zgodovina za mlade bralce, DZS 1991) 

 

a) Kaj je izumil Gutenberg ?  

Tisk ali tiskarski stroj ali »način, kako s posameznimi črkami sestavljati besede, jih speti v okvir in in 

poljubnokrat odtisniti«, 

Tiskalnik in tiskarski stroj sta dve povsem različni napravi! 

 

b) Zapiši vsaj eno prednost tiska v primerjavi z ročnim pisanjem.  

Lahko kot zgoraj, pri 6. nalogi,  ali izpis podčrtanega besedila 

 

8. Letnicam določi tisočletje, stoletje in desetletje (v zvezek): 1991, 1789, 1550, 1095, 776 pr. Kr., 
3000 pr. Kr., 44 pr. Kr., 1200. 
 

1991 – 2. tl., 20. stol., 10. desetl. 

1789 - 2. tl., 18. stol., 9. desetl. 

1550 - 2. tl., 16. stol., 5. desetl. 

1095 - 2. tl., 11. stol., 10. desetl. 

776 pr. Kr. - 1. tl. pr. Kr., 8. stol. pr. Kr,  8. desetl. 

3000 pr. Kr.- 3. tl. pr. Kr., 30. stol. pr. Kr,  10. desetl. 

 44 pr. Kr. -  1. tl. pr. Kr., 1. stol. pr. Kr,  5. desetl. 

1200 - 2. tl., 12. stol., 10. desetl. 

5. URA: ŠPORTNA 

UVODNI DEL: 

Kroženja 10x 

- Glava, ramena, roke, komolci, zapestja, boki, kolena, gležnji 

Razno 10x 

- Zasuki, odkloni, zamahi z rokami gor-dol, zamahi z nogo naprej, izpadni koraki naprej 

izmenično L-D 



GLAVNI DEL: 

S pomočjo računalnika, tablice ali mobitela klikni na spodnjo povezavo in sledi...in uživaj! 

https://www.youtube.com/watch?v=X3q5e1pV4pc 

ZAKLJUČNI DEL: 

Raztezne vaje- iz vsake vrstice izberi tri vaje in položaj zadrži 15 sekund 

 

 

*DODATNO (po žeji) 

10x vojaški poskoki 

20x sklece 

1 min položaj mizica (plank) 

 

6. URA: RAZREDNA URA 

Gospa Alja je na spletni strani šolske knjižnice pripravila nekaj za vas. Preberite, kaj vam je pripravila: 

• Preberi besedilo o svetovno znanem pravljičarju in razišči, o čem 
govorijo njegove najbolj znane pravljice. 

 

• Od ponedeljka dalje te na spletni strani knjižnice čaka kviz o 
Andersenu. Poišči ga in ga reši. 

https://www.youtube.com/watch?v=X3q5e1pV4pc
https://knjiznicaospolzela.weebly.com/


 
 
Hans Christian Andersen  (1805-1875) 
 

 

Danski pisatelj in pesnik se je rodil 2. aprila 1805 v 

mestu Odense na Danskem. Njegov oče je bil 

čevljar, ki je umrl, ko je bilo pisatelju 11 let. 

Andersenova mati je želela, da se izuči za krojača, 

on pa je sanjal o drugih stvareh. Že v otroških letih 

je želel postati pesnik in igralec.  

 

Svetovno slavo so mu prinesle pravljice, ki so prevedene v več 

svetovnih jezikov. Njegove najbolj znane pravljice so: Bedak Jurček, 

Cesarjeva nova oblačila, Deklica z vžigalicami, Grdi raček, Kraljična 

na zrnu graha, Leteči kovček, Mala morska deklica, Palčica, Snežna 

kraljica, Svinjski pastir in Vžigalnik. 

Umrl je 4. avgusta 1875, star sedemdeset let. Je eden najbolj znanih 

pisateljev na svetu. 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/1805

