
UČNO GRADIVO, ČETRTEK, 23. 4. 2020, 6. C 

0. URA: DOPOLNILNI POUK MATEMATIKA 

 
Šestošolci!  

 
Dodatne naloge za utrjevanje znanja vas čakajo v spletni učilnici. 
 

Vaša učiteljica 

 

1. URA: MATEMATIKA 

Šestošolci!  
 

Navodila za delo vas že čakajo v spletni učilnici. Spoznali bomo obrazec za izračun 

ploščine kvadrata. 

Vaša učiteljica 

 

2. URA: SLOVENŠČINA 

Dragi šestošolec, draga šestošolka, 

v zadnjem mesecu si spoznala/a novo besedno vrsto glagol, veliko si to snov tudi 

utrjeval/a, zdaj pa te čaka preverjanje znanja. Najdeš ga v spletni učilnici. 

Veliko uspeha pri reševanju ti želim. 

Tvoja učiteljica 

 

3. URA: ANGLEŠČINA 

 

Pozdravljen šestošolec, šestošolka, 

počitnice so tik pred vrati. Danes te čaka le še nekaj nalog. Pa kar pričnimo.  

 

Preglej si naloge za prislove pogostosti v delovnem zvezku. Rešitve so v prilogi. 

 

Še malo boš utrjeval navadni sedanji čas (Present Simple Tense). Odpri delovni zvezek na strani 

98 in reši nalogi 57a in 57b ter nalogo 60 na strani 100. Rešitve dobiš prihodnjič. 

 



In za konec še interaktivne vaje. Klikni na spodnjo povezavo in mi v priponki spletne učilnice 

sporoči, pri kateri nalogi si bil najbolj uspešen. Tudi fotografija tvojega najboljšega rezultata je 

dobrodošla. Let’s go! 

https://interaktivne-

vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/gradiva_grammar/present_simple_6r/present_simple_6r.htm 

 

That is all for today. Well done! 

Želim vam čudovite počitnice in veliko sončka. 

Mojca Vidmajer 

 

ADVERBS OF FREQUENCY (PRISLOVI POGOSTOSTI) – rešitve vaj  

 52, 53, 54 – Napisal si svoje primere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. URA: ZGODOVINA 

ZGODOVINA, 6. c,  23. 4. 2020  

V spletni učilnici te čaka preverjanje. Za vsak primer vprašanja navajam še tukaj. 

5. UTRJEVANJE: ČLOVEK USTVARJA, RAZMIŠLJA 

1. Naštej 5 različnih človekovih bivališč iz preteklosti. 

2. Naštej človekova bivališča v sedanjosti. 

3. Primerjaj bivališča v preteklosti z bivališči danes. 

4. Naštej nekaj pomembnih izumov. 

5.  Za kaj vse so ljudje v preteklosti uporabljali vodno kolo? 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/gradiva_grammar/present_simple_6r/present_simple_6r.htm
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/gradiva_grammar/present_simple_6r/present_simple_6r.htm


6. Za kaj vse so ljudje uporabljali parni stroj? 

7. Preberi besedilo in odgovori na vprašanja: 

Ko je Ljubljana leta 1849 postala končna postaja na južni železnici, je prevoz naprej do Trsta 

potekal z vozovi. Po voznem redu je voz za prevoz pošte, ljudi, paketov odpeljal iz  Ljubljane 

ob 6. uri zjutraj in prispel v Trst ob 19. 25. uri. Za pot je potreboval 13 ur in 25 minut. Leta 

1857 je bila odprta železniška proga Ljubljana  - Trst. Prvi vlak, imenovan Pirano, je za pot 

potreboval 6 ur in 30 minut. (Po: Zgodovina železnic na Slovenskem, Ljubljana 1968) 

Katero prednost vlaka razbereš iz besedila? 

Navedi še dve prednosti vlaka v primerjavi s konjsko vprego. 

V katerem stoletju je železnica prvič povezala Trst in Ljubljano? 

Primerjaj vlak v 19. stol. z vlakom v 21. stol. 

8. *Kako izumi vplivajo na življenje človeka? Utemelji s primeri. 

 

5. URA: GOSPODINJSTVO (2. SKUPINA)  

 

2. skupina 

Dragi učenci! 

V prihodnjem tednu boste opravili: 2. skupina eno (1) uro pouka gospodinjstva. 

     

 
Pri tej uri gospodinjstva boste obravnavali del učne snovi ODPADKI IN OKOLJE. 

 

ODPADKI IN OKOLJE 

S pravilnim ločevanjem odpadkov pripomoremo k nadaljnji predelavi odpadkov, ter 

ohranjanju našega okolja, zdravi prsti, svežem zraku in ohranjanju pitne vode. Varčujemo pa 

tudi z energijo. 

Ločevanje odpadkov je naša skupna odgovornost. Pravilno ločevanje odpadkov se začne 

doma. 

Da se boste lahko tega naučili preberite učno snov v učbeniku od 26. do 29. strani.  

 

Reši vajo 21 in 22 (DZ stran 15). 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. IN 6. URA: TEHNIKA (1. SKUPINA)  

 

SEMINARSKA NALOGA   

    GRADIVA IN TEHNOLOGIJE OKOLJA               delo na daljavo 

Čas izvedbe: 23.4.2020 7.c, 24. 4. 7.a    ROK ODDAJE po prvomajskih praznikih 4.5. 2020 

                                                                                                                         Jerica Rajšek in Mojca Arcet 

2. šolski uri 

Pozdravljen pri teoretičnem delu. 

Z dovolj znanja bi pričeli v ustaljenih razmerah z načrtovanjem in izdelavo izdelka. Vemo, da 

se v  kratkem še ne bomo vrnili v našo delavnico. Zato bomo poglavje o GRADIVIH IN 

TEHNOLOGIJI OKOLJA predelali na daljavo.  

Tvoja naloga bo, da izdelaš seminarsko nalogo v wordovi obliki ali kot ppt predstavitev 

(lahko tudi drugo orodje za predstavitve) in jo pošlješ kot priponko NA spletno stran v 

spletni učilnici do 4.5.2020. Po koncu raziskovanja boš na uvodna vprašanja znal strokovno 

odgovoriti. 

 

l. PREVERI SE V SPLOŠNEM ZNANJU 
1. Iz katerega materiala so vaši krožniki v kuhinji? 
2. Kaj je usnje? 
3. Naštej en izdelek iz skaja. 
4. Iz marmorja je narejen ______ . 

 
lI. IZDELAVA SEMINARSKE NALOGE 

1.  GRADIVA IN TEHNOLOGIJE OKOLJA  naslov 
2. ____izbereš EN podnaslov____________    podnaslov 

Obdelava tekstila 
Kamnoseštvo 
Usnjarstvo 
Lončarstvo 
Steklarstvo 

 
3. Elementi naloge − uvod, − poglavja vsebine, − zaključek, − seznam literature. 

a) Zgodovina razvoja uporabe gradiva 
b) Pridobivanje gradiva 
c) Uporaba gradiva v vsakdanjem življenju 
d) Zanimivosti o gradivu 

 

4. Dodatno gradivo uporabiti moraš vsaj 3 slike,  ki naj dopolnjujejo besedilo. 
5. Obseg naloge ne sme biti več kot 4 strani + naslovnica 

 
 
 

 



lII.  TOČKOVANJE 
 

 

KRATKA IN JEDRNATA 

VSEBINA (max. 3 točke) 

UPORABA 

SLIKOVNEGA 

MATERIALA (max.3 

točke) 

NAVAJANJE VIROV 

(max 3 točke) 

Zbrani podatki povzemajo 

bistvo, vsebina deluje kot 

celota, je logično organizirana 

in vsebuje pomembne 

informacije 

Slikovno gradivo 

dopolnjuje besedilo. 

Literatura je ustrezno 

citirana. 

 

Upava, da ti bo naloga uspela in boš spoznal nova gradiva, ki jih uporabljamo v vsakdanjem 

življenju. 

 

Vaši učiteljici. 
 

 

 

 

 


