
6. b – Učno gradivo za 1. 4. 2020 

Dragi učenci in učenke 6. b – vso gradivo najdete tudi v spletni 

učilnici. 

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 

 
VADBA PO ČRKAH TVOJEGA IMENA 

Pod vsako črko se skriva določena vaja. Za izvajanje vaj uporabi svoje ime, nato še priimek. 

Če kdo želi, lahko poskusi narediti tudi vse vaje po vrsti abecede. V tem primeru bo trening visoko 

intenziven.       

A – 20x dvig trupa (trebušnjaki)     M – 20 sekund visoki skiping   

B – 30 sekund sed ob steni     N – 10 sklec     

C – 15x dvig nog in trupa (zapiranje knjige)   O – 1 minuta tek na mestu   

Č – 10 sklec       P – 20 počepov    

D – 20 sekund visoki skiping     R – 20x dvig trupa (trebušnjaki)  

E – 20 počepov      S – 20 sekund nizki skiping   

F – 2 minuti tek na mestu     Š – 12 sklec     

G – 2 minuti tek na mestu     T – 30 sekund sed ob steni  

H – 40 sekund pajac poskoki (jumping jack)   U – 40 sekund pajac poskoki (jumping jack) 

I – 20 sekund nizki skiping     V – 20 sekund visoki skiping    

J – 15x dvig trupa (trebušnjaki)    Z – 1 minuta tek na mestu   

K – 1 minuta tek na mestu     Ž – 30 sekund sed ob steni   

L – 10x dvig nog in trupa (zapiranje knjige)        

    

 

 



1. in 2. ura  - Gospodinjstvo, Milena Hriberšek 
 

Glej spletno stran šole pod gradivo do 24. 3. 2020. 

 

1. in 2. ura – Tehnika in tehnologija, Mojca Arcet 
 

Izdelek iz lesa – ideja in skica 
Naloga, ki jo moraš opraviti zelo zanimiva. Vem, da že komaj čakaš, da v delavnici izdelaš 

izdelek iz lesa. Začeti moraš pri iskanju ideje in izdelavi skice.  

 

1. Nekaj idej 

 

 

 

 

Držalo za 

svinčnike 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Obešalo 

 Slike izdelkov ti bodo pomagale, da se spomniš, kaj je spravljeno v škatli z 

gradivi za TIT, ki te čaka v šoli.  

Slika 1: Držalo za svinčnike 

 

Slika 2: Obešalo                                      Slika 3: Obešalo (pogled iz strani) 



 

2. Skica Tvoja naloga je, da si izdelaš skico izdelka iz materiala, ki je spravljen v škatli 

z gradivi za TIT. 

 

V škatli imaš: 

- vezano ploščo (150 x 200 x 8) 

- vezano ploščo (40 x 297 x 4) 

- smrekov les (90 x 45 x 30) 

- smrekovo letev (120 x 10 x 10) 

- lipov les (60 x 45 x 10) 

- hrastov les (60 x 45 x 10) 

- vrvico 

- okroglo letev (dolžine 100, premer 8 , 7 kosov) 

Skico nariši prostoročno na list, ki ga imaš doma in mi pošlji sliko KOT 

PRIPONKO. Če ti to dela še preglavice mi piši in skupaj najdeva rešitev 

problema. (mojca.arcet@depo.si) 

 

3. Namig Izdelek je lahko popolnoma drugačen od tega, ki je prikazan v učbeniku, 

lahko pa se razlikuje čisto malo. 



 

Slika 4: Stojalo nekoliko drugače 

Še najpomembnejše navodilo! 

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

pojasnitvijo in vzpodbudo.  Pišeš mi lahko preko spletne učilnice ali na:  

mojca.arcet@depo.si. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mojca.arcet@depo.si


3. ura  - Geografija, Irena Ramšak 

LETNI ČASI – UTRJEVANJE 

V spletni učilnici te čaka še dodatno gradivo z razlago in preverjanje znanja s povratno 

informacijo. Zato vabljeni v spletno učilnico.  

S pomočjo učbenika str. 40  in 41 vadi naslednja vprašanja.  

POLOŽAJ ZEMLJE 21. JUNIJA 

1. Kako imenujemo položaj Zemlje 21. junija?  
2. Katera polobla prejme več Sončevih žarkov?  
3. Kam padajo sončevi žarki pravokotno? 
4. Kakšna je dolžina dneva in noči 21. junija?  
5. Kateri letni čas se prične na severni polobli?  
6. Kateri letni čas se prične na južni polobli?  
7. *Kaj imajo kraji, ki ležijo severno od namišljene črte severnega tečajnika?  
8. *Kaj imajo kraji, ki ležijo južno od namišljene črte južnega tečajnika? 

 
POLOŽAJ ZEMLJE 23. SEPTEMBRA 

1. Kako sta obsevani obe polobli na ta dan?  
2. Kam padajo sončni žarki pravokotno?  
3. Kakšna je dolžina dneva in noči?  
4. Kako se imenuje položaj Zemlje 23.9.?  
5. Kateri letni čas se prične na severni in kateri letni čas na južni polobli? 
6. *Kako se spreminja dolžina dneva na severni in na južni polobli na poti Zemlje 

 od 21.6. do 23.9.?  

POLOŽAJ ZEMLJE 21. DECEMBRA 

1. Kako imenujemo položaj Zemlje 21. decembra?  
2. Katera polobla prejme več Sončevih žarkov?  
3. Kam padajo sončevi žarki pravokotno? 
4. Kakšna je dolžina dneva in noči 21.12.?  
5. Kateri letni čas se prične na severni polobli?  
6. Kateri letni čas se prične na južni polobli?  
7. *Kaj imajo kraji, ki ležijo severno od namišljene črte severnega tečajnika? 
8. *Kaj imajo kraji, ki ležijo južno od namišljene črte južnega tečajnika?  
 

POLOŽAJ ZEMLJE 21. MARCA 

1. Kako sta obsevani obe polobli 21. marca?  
2. Kam padajo sončni žarki pravokotno ?  
3. Kakšna je dolžina dneva in noči na ta dan?  
4. Kako se imenuje položaj Zemlje 21.3.?  
5. Kateri letni čas se prične na severni in kateri letni čas na južni polobli? 
6. *Kako se spreminja dolžina dneva na severni in na južni polobli na poti Zemlje 

 od 21.12. do 21.3.?  



4. ura  - Angleščina, Lučka Rančigaj 

Dragi učenec/ učenka 6. b! (1. 4. 2020) 
 
Ker je danes prvi april (April Fool's Day) upam, da ste se že kaj pošalili ali da se je kdo pošalil z 
vami. Sedaj pa brez šale na delo. 
 
 - Najprej si preglej naloge v delovnem zvezku (24, 25, 26, 27*, 28*) – stran 6, 7, 8 v rešitvah. 
 
http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U4DZ.pdf 
 
 - Danes boš ponovil/a besedišče povezano z živalmi. Nekaj bo verjetno tudi novih besed. 
Odpri učbenik na strani 130 in ustno reši kviz pri nalogi 1.  
 
 - Nato po e-učbeniku poslušaj nalogo 2 na strani 131. Odgovore zapiši v zvezek. Naslov je 
lahko ANIMALS. 
 
http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-4_datoteke/Page1393.htm 

 
 
 - Na naslednji strani so besede živali. V slovar prepiši tiste, ki so označene z rumeno in jih 
večkrat preberi in ponovi. 
 
 
That's all. Have a nice day.:)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U4DZ.pdf
http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-4_datoteke/Page1393.htm


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 

 
 

 

 

 



5. ura  - Slovenščina, Dobrila Vučenović 

Glagol poimenuje dejanja, stanja in dogajanja, ki se lahko zgodijo v preteklosti, prihodnosti 
ali pa sedanjosti. Pravimo, da glagolu določimo čas ali časovno obliko. Časi so trije, sedanjik, 
preteklik in prihodnjik. Danes bomo spoznali sedanjik. 
Najprej prepiši snov, nato reši naloge v SDZ. Navodila najdeš tudi v spletni učilnici, kamor te 
vabim, da rešiš kratke naloge. 
 
Obilo uspeha pri delu ti želim. 

Tvoja učiteljica 

1. V ZVEZEK PREPIŠI:  

 

Glagolu poleg osebe in števila lahko določimo tudi ČAS. Ta nam pove, kdaj kdo kaj dela oz. 

kdaj se nekaj dogaja. Glagolski časi so trije, in sicer:  

SEDANJIK  

PRETEKLIK  

PRIHODNJIK  

 

SEDANJIK (sed.) 

 

Je glagolski čas, ki poimenuje dejanja, dogajanja ali stanja, ki sodijo v sedanjost. Zaznamuje 

lahko dejanja: 

-  ki se dogajajo zdaj, v trenutku govorjenja (npr. Delam nalogo.),  

- dejanja, ki so mogoča kadarkoli (npr. Za igro zemljo krasti potrebujemo palico.), dejanja, ki 

se ponavljajo (Vstajam ob 6. uri zjutraj.) … – takemu sedanjiku pravimo BREZČASNI 

SEDANJIK. 

 

2. REŠI NALOGE V SDZ, 2. del str. 20, 21, 22,  nal. 11, 12, 13 in 14. 

 

 

 


