
UČNO GRADIVO ZA PETEK, 24. 4. 2020, 6. C 

 

1. in 2. URA: GOSPODINJSTVO, 1. SKUPINA 

Dragi učenci! 

V tem tednu boste opravili: 1. skupina dve (2) uri pouka gospodinjstva. 

1. 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 

 

 



1. in 2. URA: TEHNIKA, 2. SKUPINA 

TIT  6. razred     - 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 8.5. 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. 
 

3. URA: NARAVOSLOVJE 

Zdravo! 
 
Prejšnjo uro smo pogledali rezultate poskusov. Prebral/a si tudi že zapis v učbeniku na temo 
Prenos snovi. Danes pa je čas, da narediš izpis v zvezek. 
 

V zvezek zato napiši naslov Prenos snovi 
V učbeniku se snov nahaja na straneh 75 in 76. 
 
Transport v vodi raztopljenih mineralnih snovi 
Opiši, kako voda potuje po rastlini od korenin do listov. 
Po katerem sistemu potuje voda z raztopljenimi mineralnimi snovmi? 
 
Transport hrane v rastlini 
Kje nastaja hrana v rastlini? V katerih organelih? S katerim procesom? 
Kam potuje nastala hrana? 
Po katerem sistemu potujejo hranilne snovi – hrana? 
 
Oglej si transport snovi po rastlini v spletnem učbeniku: 
https://eucbeniki.sio.si/nar6/2003/index3.html na levi strani (animiraj). 
 
Pomen listnih rež 
Kakšna je naloga listnih rež? 
Poglej si odprto in zaprto listno režo v učbeniku na strani 76 zgoraj. 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/2003/index3.html


Poglej si odpiranje in zapiranje listnih rež v spletnem učbeniku: 
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1547/index3.html levo. 
 
Dodatna naloga: kaj je TRANSPIRACIJA? 
 
Če imaš možnost, si natisni spodnji učni list in ga reši, sicer pa naloge preriši/prepiši in reši v 
zvezek. Rešen učni list mi pošlji v spletno učilnico še danes. 
 
Prijetne počitnice ti želim! 
Tvoja učiteljica 
 

4. URA: ŠPORT 

Navodila: 
 
''Igro igraš kot navaden monopoly, le da za vsako polje opraviš določeno gibalno vajo. Prevode vaj si 
poišči na spletu. Vsakič, ko tvoja figura preide polje START, dobiš eno točko. V 'zapiske' mi zabeleži 
kakšen je tvoj končni rezultat. Veliko zabave!'' 

 

 

 

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


5. 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. Potrudi se pri reševanju, bodi 

samostojen/samostojna, da bodo rezultati res tvoji. Tako bova in ti in jaz vedela, 

kako si usvojil/a to snov, ali znaš poiskati in določiti glagol, kje imaš težave.  

Tvoji nalogi danes sta:  

1. Preglej rešitve za nalogi 6 in 7 ter za povedi iz 7. naloge v pretekliku, SDZ, str. 

52 in 53. 

2. Reši preverjanje znanja – NALOGE V SPLETNI UČILNICI. Želim ti veliko znanja 

in uspeha pri reševanju.  

Tvoja učiteljica 

7. URA: NEMŠČINA 

Neobvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
 

6. razred 

Navodilo za delo: PETEK, 24. 4. 2020 

 

Dragi učenci! 

Kako ste? Upam, da zdravi, nasmejani in da že komaj čakate na praznike in nekaj 

prostih dni. Igrivo bomo zaključili ta teden in sicer najprej s petimi igrami, s 

katerimi boste igrivo ponovili besedišče iz prejšnje ure. 

 

• https://learningapps.org/watch?v=pimzcyxxk20 

• https://learningapps.org/watch?v=py3bssgan20 

https://learningapps.org/watch?v=pimzcyxxk20
https://learningapps.org/watch?v=py3bssgan20


• https://learningapps.org/watch?v=p61h5wadc20 

• https://learningapps.org/watch?v=pbkhf4e1k20 

• https://learningapps.org/watch?v=pxzzxf2av20 

 

Tako. Sedaj pa še domača naloga. Opraviti jo je potrebno do nedelje, 3. 5. 2020. 

In ta je … imejte se skrajno lepo. 

 

Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

 

https://learningapps.org/watch?v=p61h5wadc20
https://learningapps.org/watch?v=pbkhf4e1k20
https://learningapps.org/watch?v=pxzzxf2av20

