
Učno gradivo 6.Č za 1.4.2020 (sreda) 

 

0. ura: NEMŠČINA 

Navodila za delo so objavljena v spletni učilnici. 

 

1. TJA 

Dragi učenec/ učenka 6. č!  
 
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.:)) 
 

2. SLJ 

V ponedeljek si spoznal/a glagolski čas sedanjik, s katerim označujemo dejanja, ki potekajo v 

trenutku govorjenja ali pa se lahko večkrat ponovijo. 

Rešil/a si naloge v delovnem zvezku, pri katerih si spregal glagol v sedanjiku in ugotovil, da se 

večina glagolov sprega z istimi končnicami (to je tisti del glagola, ki se spreminja; spomni se 

na samostalnik). Seveda pa obstajajo tudi izjeme. O teh bomo govorili danes. 

Delaj po naslednjih korakih: 

1. Najprej preglej rešitve za nalogi 15 in 16 (str. 22, 23).  

PREGLED DOMAČE NALOGE, REŠITVE  

15. naloga 

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


 

 

2. V ZVEZEK PREPIŠI NASLEDNJE: 

Slovenščina ima pet glagolov, pri katerih so pri spreganju sedanjiške končnice drugačne od 

običajnih. Ti glagoli so: vedeti, iti, dati, jesti in biti. Spreganje glagola biti že poznaš. Zdaj pa si 

poglej in prepiši, kako se spregajo še ostali štirje: 

ITI  

OSEBA EDNINA DVOJINA MNOŽINA 

1. grem greva gremo 

2 greš gresta greste 

3. gre Ø gresta gredo 

VEDETI 

OSEBA EDNINA DVOJINA MNOŽINA 

1. vem veva vemo 

2. veš vesta veste 

3. ve Ø vesta vedo 

Po vzorcu spreganja glagola vedeti spregaj še glagola dati in jesti. Piši v zvezek. 



3. REŠI NALOGI 18 IN 19. V SDZ, str. 24 in 25. 

To bi bilo za danes vse.  Vsa navodila se nahajajo tudi v spletni učilnici. 

Želim ti veliko uspeha pri delu. 

Tvoja učiteljica 

 

3. URA in 4. URA – skupina 1 TIT 

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. 
 

4.  

mailto:mojca.arcet@depo.si


3. URA in 4. URA – skupina 2 GOS 

Gospodinjstvo 6 
Zdravo! 
Preberi si snov v učbeniku na straneh 31-37. Naredil/a boš zapis v zvezek. List lahko tudi 
natisneš in nalepiš v zvezek. 
 

Naslov v zvezku:  ZAKAJ JEM? 

 
Naše telo potrebuje hrano. Pa ne zato, ker je dobra, temveč zato, ker sestavine hrane oziroma 
živil pripomorejo k temu, da se normalno razvijamo, rastemo in imamo dovolj energije za vse 
življenjske procese.  

 
1. Hrana vsebuje pet osnovnih hranilnih snovi: 

1. B__L_______________________ 
 

2. M____Č_____________________ 
 

3. O__________ H_______________ 
 

4. V_________________________I 
 

5. MI_________________________ 
IN 

6. V _ _ A 



2. Hranilne snovi se v različni hrani lahko količinsko močno razlikujejo. Kadar opisujemo vrsto 
in količino posameznih hranilnih snovi v hrani, govorimo o HRANILNI VREDNOSTI HRANE. 
Potrebno je, da uživamo pestro prehrano, ki nam zagotavlja vse hranilne snovi. 
 
Doma poišči 3 embalaže zdrave hrane in prepiši njeno hranilno vrednost. 
 

Opis živila/izdelka    

Vsebnost beljakovin    

Vsebnost maščob    

Vsebnost ogljikovih hidratov    

Vsebnost vitaminov    

Vsebnost mineralov    

 
3. Hrana je vir energije. Telo z energijo oskrbujejo: m _ _ _ _ _ _, b _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in  
 

o _ _ _ _ _ _ _ _ h _ _ _ _ _ _. Maščobe vsebujejo največjo količino energije v 1 g, 37 kJ. 
Beljakovine in ogljikovi hidrati v 1 g shranjujejo 17 kJ. Količino energije, ki je v hrani, 
imenujemo ENERGIJSKA VREDNOST HRANE. 
 
4. Telo potrebuje energijo 
Energija je potrebna za vsakega izmed procesov v telesu. Naša naloga je telesu zagotoviti 
dovolj energije za ves dan. Koliko energije potrebujemo? Odvisno je od: starosti, spola, višine, 
teže in telesne dejavnosti. 
 
Poveži: 
 

Zaužijem premalo hrane  Zredil/a se bom 

Zaužijem ravno prav hrane  Teža se ne bo spremenila 

Zaužijem preveč hrane  Shujšal/a bom 

Na strani 37 preberi 'Zdaj vem in znam'. Odgovori na vprašanja 'Preizkusi se'. Po končanem 
delu mi zapiske in odgovore pošlji preko Komunikacije v spletni učilnici ali na moj enaslov: 
andreja.je@gmail.com. 
Lepo te pozdravljam! Tvoja učiteljica 

mailto:andreja.je@gmail.com


5. URA – ŠPO 

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) 

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

