
UČNO GRADIVO, TOREK, 7. 4. 2020, 6. C 

0. URA: DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINA 

Pozdravljeni šestošolci in šestošolke,  

v spletni učilnici vas čakajo kratke naloge za utrjevanje glagola.  

Vaša učiteljica 

 

1. URA: ANGLEŠČINA 

Pozdravljen šestošolec, šestošolka, 
 
prepričana sem, da z veseljem spoznavaš novo besedišče o živalih. Preverimo, kako si reševal 
naloge od prejšnjič. Rešitve so v priponki. 
 
Danes pa boš za delo potreboval učbenik ali spletni učbenik. Odpri ga na strani 133 http://e-
gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-4_datoteke/Page2550.htm  
 

- Reši nalogo 1 pisno v zvezek. Piši samo odgovore, ampak v celih povedih. Naslov je 
ANIMALS. 

 
- Ustno reši nalogo 2a v učbeniku na strani 133 http://e-

gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-4_datoteke/Page2550.htm in poskušaj povezati 
živali z ustreznimi sličicami. Rešitev najdeš v vijoličnemu krogcu. 

 
- Preberi in poslušaj besedilo pri nalogi 2b v učbeniku na strani 134 http://e-

gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-4_datoteke/Page2553.htm in skušaj ugotoviti, za 
katero žival gre. Za zvok klikni na glasbeno zgoščenko na levi strani. Rešitev najdeš v 
vijoličnemu krogcu. 
 

- Ustno reši nalogo 2d v učbeniku na strani 134 http://e-
gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-4_datoteke/Page2553.htm in za vse besede 
poskušaj najti ustrezne živali. Rešitev najdeš v vijoličnemu krogcu. 
 

- V zvezek preriši sliko z deli telesa različnih živali (whiskers, paw ...) pri nalogi 2d v 
učbeniku na strani 134 http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-
4_datoteke/Page2553.htm. 

 
 
That is all for today. 
Well done. 
 
Your English teacher Mojca Vidmajer 
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ANIMALS - rešitve vaj v delovnem zvezku 

 

 

 

 



2. in 4. URA: MATEMATIKA 

Dragi šestošolec/ draga šestošolka! 
 
Ker gradivo pridno prevzemate v spletni učilnici, te vabim, da tudi danes gradivo 
prevzameš tam. 
 
Ponovili bomo, kako izračunamo obseg poljubnega lika, nato pa bomo izpeljali 
obrazec za izračun obsega pravokotnika! 
 

Tvoja učiteljica 

 

3. URA: ZGODOVINA 

ZGODOVINA, 6. c,  7. 4. 2020 in 9. 4. 2020 

Vsi napotki za obe uri v tem tednu so v spletni učilnici. 

Povzemam jih še tu.  

V spletni učilnici te čaka čisto kratko preverjanje. 

Napiši naslov: Grad 

1. Naštej gradove, za katere si že slišal. Podčrtaj tiste, ki si jih že obiskal. 

Zagotovo poznaš tudi našo Komendo. V tem trenutku ne moreš tja, lahko pa si jo predstavljaš ali 

pa jo obiščeš na spletni strani naše občine. 

Preberi še besedilo v učbeniku, str. 34 in odgovori na vprašanja: 

2. Kdo je živel na gradovih? 

3. Iz česa so gradovi zgrajeni? 

4. Kako so poskrbeli za zaščito gradu (rjav okvirček)? 

 

Neobvezno:  

Oglej si posnetek: https://4d.rtvslo.si/arhiv/ozemlje-na-prepihu/122506351 

V spletni učilnici te čaka še nekaj fotografij gradov. 

 

5. URA: NARAVOSLOVJE 

 
Do sedaj bi moral/a v spletni učilnici že rešiti kratko preverjanje znanja. Ali si uspel/a? Imaš še 
kakšno vprašanje, ki ga ne znaš odgovoriti v zvezi s korenino in steblom? V tem primeru me 
takoj kontaktiraj preko sporočil v eAsistentu ali na andreja.je@gmail.com. 
 

Tako, sedaj pa v zvezek napiši nov naslov LIST. 

 
Gradivo se nahaja v učbeniku na straneh 72 do 74. Ker si prejšnjo uro snov že prebral/a, danes 
ne boš imel/a večjih težav pri izpisovanju. 
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1. Osnovna zgradba 

Kaj je list? 
Ali se v kalčku že nahajajo listi? 
Sprehodi se na vrt in travnik. Odtrgaj en list narcise in en regratov list. Primerjaj ju. Oba nariši 
v zvezek ter označi njune dele. Pomagaj si s sliko v učbeniku na strani 72. 

- listno dno 
- listni rob 
- listna ploskev 
- listne žile 
- sedeči list ali pecljati list 
- pecelj  

 
Preriši desni del prereza lista s strani 73 (shema). Podobno smo že delali pri mikroskopiranju. 
Če se spomniš, smo v notranjosti videli en del, ki je bil bolj zeleno obarvan in drugi del, ki je bil 
vijolično obarvan. Na skici označi kako si po vrsti  sledijo plasti v listu. 
 
Kaj liste varuje pred izsušitvijo in zunanjimi vplivi? 
Kje se največkrat nahajajo celice listnih rež? Na spodnji sliki so listne reže – izgledajo kot par 
klobas. To sta dve celici, ki se premikata – odpirata in zapirata in tako omogočata izmenjavo 
plinov. Se še spomniš, da je ta nujno potrebno za potrebe fotosinteze in celičnega dihanja? 

 
 

2. Naloge lista 
Katera je poglavitna naloga listov? Prepiši zadnji odstavek v učbeniku na strani 73. 
 

3. Preobraženi listi  
Naštej preobražene liste. Kakšna je njihova naloga? 
*Dodatna naloga: ali poznaš še kakšne druge 'liste', ki pa v učbeniku niso omenjeni? Ali morda 
veš, katere so te rastline? 



 
 
 
 
Ko boš končal/a z zapisom o listih v zvezek, mi zapis fotografiraj in pošlji preko eAsistenta ali 
na andreja.je@gmail.com.  
 
Že pričakujem tvojo pošto! Lep dan ti želim! 
Tvoja učiteljica 
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