
Učno gradivo 6.Č za 26.3.2020 (četrtek) 

0. ura: DOP 

DOPOLNILNI POUK MATEMATIKA 

1. V preteklih urah si spoznal reševanje matematičnih problemov s sklepnim računom. 

Odpri SDZ na strani 37 ter preko rešenih primerov ponovi, kako besedilne naloge 

rešujemo s sklepanjem.  

 

2. Reši naslednje naloge. Dodano imaš sliko reševanja nalog. V kolikor katere izmed 

nalog ne razumeš ali ne dobiš prave rešitve, mi prosim svojo težavo sporoči na mail: 

damjana.podpecan@gmail.com. Obilo uspeha pri reševanju. 

 

1. naloga 
1 liter olja tehta 0,9 kg.  

a) Koliko tehta 5 litrov olja? 

b) Koliko tehta 12 litrov olja? 

 2. naloga 

 Stroj izdela v osmih urah 400 žebljev. Koliko žebljev naredi v eni uri? 

 3. naloga 

 Kolesar prevozi v 3 urah 18 km dolgo pot. 

a) Kolikšno pot prevozi v 5 urah? 

b) Kolikšno pot prevozi v 7 urah? 

 4. naloga 

 V tovarni izdelajo 376 torb v 8 urah. 

a) Koliko torb izdelajo v 1 uri? 

b) Koliko torb izdelajo v 3 delovnih dneh, če vsak dan delajo 8 ur? 

 5. naloga 

 1 gram srebra stane 2 €. Koliko srebra dobiš za 12 € in koliko za 5€. 
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1. ura: TJA 

26. 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: GUM 

Dragi učenec, učenka! 

 

Najprej preglej zvezek kako je urejen. V njem morajo biti zapisi vseh inštrumentalnih skupin - PIHALA, 

TROBILA, BRENKALA, GLASBILA S TIPKAMI/KLAVIATURO, TOLKALA, GODALA,; 

zapis o KOMORNIH INSTRUMENTALNIH SKUPINAH IN O ORKESTRU.  

Najprej ponovi kateri instrumenti spadajo v kakšno skupino;  

nato prepiši s power pointa o PROGRAMSKI GLASBI in poslušaj skladbo Vltava.  

 

Uspešni boste ko : 

 boste prebrali power point ali v učbeniku o programski glasbi, 

 poslušali skladbo Vltava in prepoznali dogajanje ;       

 Vse najdeš na internetni strani   https://padlet.com/mijanovak56/m3mybvdruemr 

Poišči za 6. a in č razred ! 

 

Želim ti veliko uspeha in dobre volje! 

 Ne pozabi zapeti pesmi, ki si se jih naučil pri pouku. 

 

Lep pozdrav 

 

Mija 
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3. ura in 4.ura: TIT – skupina 2 

5.ura in 6.ura: TIT – skupina 1 

 

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 v spletni učilnici in ti bom pomagala z 

razlago, pojasnitvijo in vzpodbudo!  

 

 

 

http://www2.arnes.si/~evelik1/les/index.htm
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3.ura in 4.ura: GOS – skupina 1 

5.ura: GOS – skupina 2 

 

Dragi učenec, draga učenka! 

Pri gospodinjstvu imamo nekaj teorije in veliko prakse, sploh pri pripravi jedi. Zato, ker se nekaj časa 

ne bomo videli v živo je najbolje, da tudi doma postoriš kaj 'življenjskega'. Spodaj sem napisala nekaj 

predlogov, enega izmed njih uresničiš do naslednjega tedna. Da bom vedela, ali si pri gospodinjstvu 

res aktiven/aktivna, se pri opravilu fotografiraj, sliko pa naloži v komunikaciji v spletni učilnici oz. jo 

pošlji na moj e-naslov andreja.je@gmail.com. Ko mi boš poslal/a sliko, bom označila opravljeno 

nalogo. Pazi le, da bo to do 31. 3. 2020. 

1. V tem tednu doma čim več sodeluj pri gospodinjskih opravilih (kuhanje, priprava mize, pomivanje, 

pospravljanje), še bolj pa je zaželeno, da pomagaš pri opravilih na vrtu in si čim več na svežem zraku. 

Seveda se druži le z ožjimi družinskimi člani in se izogibaj ostalih stikov. 

2. Pripravi čim bolj zdravo jed iz sadja ali zelenjave, ki jo imaš v teh dneh pri roki. Namig: nabereš 

lahko regrat in čemaž, skuhaš kakšen krompir in jajce ter narediš okusno pomladansko solato, pa še 

zdrava bo! 

3. Doma sodeluj pri pranju perila, obešanju - sušenju, predvsem pa tudi kaj zlikaj ali prišij kakšen 

gumb. Dodaten izziv: če imaš možnosti, predelaj kakšno staro oblačilo. 

4. V dneh, ko bomo doma, bo mogoče komu kakšna zaloga sadja začela propadati, ti pa poskrbi, da 

na bo šla v nič. Namig: skuhaš lahko kompot, čežano, manjši kozarec marmelade, pripraviš sadno 

solato ali spečeš kakšno sadno sladico.  

 

Ob vsem delu pazi na higieno (se še spomniš, kaj je to?)! 

Isto navodilo najdeš tudi v spletni učilnici. Veliko dobre volje ti želim! 

Andreja Starman 

 


