
UČNO GRADIVO, 6. C, ČETRTEK, 16. 4. 2020 

0. URA: DOPOLNILNI POUK MATEMATIKA 

Šestošolci! 
 
Naloge za utrjevanje znanja vas čakajo v spletni učilnici. Dodane imate rešitve in pa video z 
reševanjem nalog. Zato vas vabim, da gradivo prevzamete v spletni učilnici. 
 
Učiteljica Damjana Podpečan 

 

1. URA: ANGLEŠČINA 

Pozdravljen šestošolec, šestošolka, 

že je tu zadnja ura ta teden. Verjamem, da imaš še dovolj energije za današnjo nalogo. 

Najprej si preglej naloge v delovnem zvezku od prejšnjič. Rešitve so v prilogi. 

 

Danes nas čaka še utrjevanje navadnega sedanjika, zato obvezno poišči zvezek in odpri tam, 
kjer imaš pravila za THE PRESENT SIMPLE TENSE. Zopet si preberi pravila, saj te nato čaka 
naloga. 
 
Sedaj pa sledi preverjanje tvojega znanja. Vsa navodila najdeš v prilogi. 
 
 
Good luck! 

Your English teacher Mojca Vidmajer 

 

 

HOBBIES AND FREE TIME ACTIVITIES – rešitve nalog v delovnem zvezku  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



REŠEVANJE SPLETNE NALOGE 

Obiskal/a boš spodaj navedeno spletno stran in rešil/a nalogo.  

 Ko delovni list rešiš, na koncu klikneš FINISH! 

 Program ti bo ponudil tole okno:  

 

 

 

 

 

 

 Izberi desno možnost, da svoj rezultat pošlješ meni.  

 

 Nato izpolni obrazec: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tvoje ime in priimek.  

2. Tvoj razred. 

3. Tvoj predmet, to je angleščina.  



4. Moj elektronski naslov, to je mojcavidmajer@yahoo.com 

5. Klikneš SEND.  

 

Naslov, kjer najdeš delovni list je naslednji:  

• https://www.liveworksheets.com/my22180cp 

 

 

Pri reševanju pazi na naslednje: 

Pri prvi nalogi napišeš samo končnico –s ali –es. 

Pri drugi nalogi izbereš ustrezen odgovor. 

Pri tretji nalogi vpišeš don't ali doesn't. 

Pri četrti nalogi razvrstiš besede v besedilo. 

 

2. URA: NARAVOSLOVJE 

Naravoslovje 6. c, 16. 4. 2020 

Zdravo! 

Kako si? Popoldan že vabi... Zato hitro odpri dokument z rešitvami v spletni učilnici in preveri, 

če si pravilno odgovoril/a na vsa vprašanja prejšnje ure. Imaš zapis v zvezku tak, kot mora biti? 

Tisti, ki mi zapisa še niste poslali, to storite takoj, sicer bom štela, da naloge niste opravili. 

Za ponovitev in utrditev snovi o listih lahko pregledaš spletni učbenik na povezavi: 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1547/index3.html.  

Današnja naloga pa se glasi tako: Preberi snov v učbeniku na strani 75 do 77. Izberi med 

poskusoma 1 ali 3 in ga izvedi doma. 

Poskus 1 je v učbeniku na strani 76: Transport snovi v rastlini. Gotovo imaš na vrtu še kakšno 

narciso, ki še ni odcvetela, uporabi jo pri poskusu. V vazo kani črnilo iz bombice nalivnika in 

dolij malo vode, v vodo postavi rožo in opazuj. Namesto narcise lahko uporabiš tudi tulipan, 

vejico s cvetovi (pa naj ne bo sadno drevje), priporočam rastlino s svetlimi cvetovi. 

3. poskus je na 77. strani: Opazuj rastlino v stekleni posodi z vodo in oljem. Vzemi 2 ožja 

kozarca, da ne bo prevelika poraba olja, nato sledi navodilu v učbeniku. 

Zaključke poskusa lahko opišeš ali poslikaš in dokazila oddaš v spletni učilnici, pošlješ preko 

sporočil ali na moj enaslov: andreja.je@gmail.com do 20. aprila 2020. 

Prijeten dan ti želim! 

Tvoja učiteljica 

mailto:mojcavidmajer@yahoo.com
https://www.liveworksheets.com/my22180cp
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1547/index3.html


3. IN 4. URA: GOSPODINJSTVO 2. SKUPINA 

2. skupina 

Dragi učenci, hvala za opravljeno delo. Vsi učenci ste kar dobro odgovarjali na vprašanja pri 

preverjanju. 

Pri teh dve urah se boste seznanili s varčno uporabo energije in pravilnim čiščenjem v vaših domovih. 

Malo kasnimo, ker je velikonočni čas namenjen temeljitemu čiščenju domov, ampak to znanje je 

vedno uporabno. 

 

VARČNA UPORABA ENERGIJE 

Preberite besedilo v učbeniku stran 22 in 23. Oblikujte zapis v zvezek in rešite vajo 18 (DZ stran 13). 

Zapis naj vsebuje: 

- katere vrste energije uporabljamo v gospodinjstvih 

- veliki porabniki električne energije v gospodinjstvih 

- ugotovi in zapiši kako lahko pri tem varčujemo in razloži energijske nalepke 

- reši vajo 

 

PRAVILNO ČIŠČENJE 

Preberi besedilo v učbeniku na strani 24 in 25. Reši vajo 19 (DZ stran 13) in vajo 20 (DZ stran 14).  

S pomočjo spleta ali literature, ugotovi kaj vsebujejo čistilni praški, katere škodljive snovi. V zvezek 

zapiši ugotovitve. Zapiši tudi nasvete za pravilno čiščenje. 

Poiščite navodila za pripravo čistilnega sredstva, ga pripravite in uporabite pri čiščenju. 

Pošljite fotografijo in zapise. 

 

Pomagajte pri pripravi jedi, ki jih pripravljate doma. Slikajte in mi posredujete eno sliko. 

Želim vam veliko zdravja in prijetnega druženja. 

Lep pozdrav,  

Milena Hriberšek 

 

3. IN 4. URA: TEHNIKA 1. SKUPINA 

 

Cilji tega tedna: Iz odpadnih, starih majic, ki jih ne uporabljaš več, boš izdelal vreče za 

nakupovanje, vsakodnevno uporabo ali šolske potrebščine. S tem boš hkrati prispeval tudi k 

zmanjšani uporabi kupljenih vrečk in poskrbel za čistejše okolje, za kar se trudimo vsi. 



 
 
1. Nekaj idej 
za izdelavo 
nakupovalne 
vrečke 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

Potrebujemo:  
- staro bombažno majico, 
- škarje, 
- sukanec, 
- šivanko, 
- dobro voljo. 

 
 

 

2. Navodila izdelavo a) Oprani majici odrežemo rokave in 

po potrebi poglobimo vratni izrez. 

Lahko pa imamo tudi majico brez 

rokavov.  

 

 

 

 
b) Majico obrni, da bo notranja stran zunaj. 

Spodnji rob lahko zašiješ. 



 

 

 

 

c) Če ti šivanje ne gre, lahko spodnji 

rok vozlaš: 

V majico zarežeš na vsake 3 cm, 6 cm 

dolg rez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Izdelaš vozle, katere močno 

zategneš.  

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Majico obrneš in že jo lahko uporabljaš.  

 

 

3. Namig  
 za presenečenje 
staršev 

  
Ker ste veliko doma, lahko mamico presenetiš pri domačih 
opravilih, kot je zlaganje perila. Izdelaj si enostaven pripomoček in 



 

ga z veseljem uporabljaj. Na spodnji povezavi si poglej postopek.  
 https://www.youtube.com/watch?v=XtjsBUSiORs 
 
 
 
Želiva vam veliko užitka pri delu in lepo zelene frizurice. 

4. Alternativa Če si naletel na težavo in nimaš doma materiala za izdelavo 
izdelkov, ki so prikazani zgoraj, pa kar brez skrbi. Lahko izdelaš 
tudi kak drug, uporaben izdelek. 

5. NALOGA Sliko izdelka pošlji svoji učiteljici kot priponko sporočila v spletni 
učilnici. 
 

 

5. URA: MATEMATIKA 

Šestošolci! 
 
Gradivo za današnjo uro vas čaka v spletni učilnici. Spoznali bomo, kako izračunamo ploščino 
pravokotnika. 
 

Vaša učiteljica 

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

