
UČNO GRADIVO, ZA SREDO, 8. 4. 2020, 6. C 

0. URA:  NEMŠČINA (navodila so za sredo in petek)  

Das Spielzeug (igrače)  
1) V zvezek si pod zgoraj zapisan naslov nariši tabelo, kot je ta spodaj. Kolone 

lahko pobarvaš tudi z »našimi« štirimi barvami. Prepiši si tudi posamezne 

besede. PAZI NA PRAVILEN ZAPIS BESED! Pri nekaterih besedah sem v oklepaju 

zapisala tudi izgovorjavo. Kjer se beseda izgovori tako, kot se zapiše, 

izgovorjave nisem zapisala.  

 

BLAU GRÜN ROT ORANGE 

Das ist … Das sind … 

DER DAS DIE DIE 

Zug /cuk/ Puzzlespiel /puzlšpil/ Gitarre Karten 

Fußball Dominospiel  Puppe Legosteine /legoštajne/ 

Teddybär Baby  Handpuppe Rollschuhe /rolšue/ 

Kran Auto Eisenbahn /ajznban/ Figuren 

Lastwagen Plüschtier /plüštir/   

 Springseil /špringzajl/   

 Fahrrad /farat/   

 Flugzeug /flugzojk/   

 Puppenhaus   

 Schiff /šif/   

 Spiel /špil/   

  

2) Nekaj teh besed si spoznal/a že prejšnjo uro, nekaj jih je danes novih, kar 

nekaj pa jih poznaš že od lani in predlani. Spodaj najdeš prevode. Postavi jih k 

ustrezni besedi.  

 



figure, dojenček, vlak, kitara, hiša za punčke, karte, lego kocke, medvedek,    

igra domino, plišasta igračka, letalo, kolo, ročna lutka, železnica, kolebnica, 

avto, sestavljanka, nogometna žoga, rolerji, punčka, žerjav, ladja, igra, 

tovornjak   

 

PS: lahko si pomagaš tudi s slovarjem, ki ga najdeš TUKAJ (klikni na povezavo).  

 

 

3) Tako. Zdaj pa moramo to besedišče le še vaditi. Ob spodnjih kvizih, križankah 

in drugih igrah besede čim večkrat izgovori tudi na glas (!!SKUPAJ S ČLENOM).   

 

• https://learningapps.org/watch?v=pxkmho2tc20  

• https://learningapps.org/watch?v=pe6pdqaxj20 

• https://learningapps.org/watch?v=p3sbo97nc20 

• https://www.youtube.com/watch?v=tX3Rib-rd5U (ne pozabi zraven tudi zaplesati) 

• https://learningapps.org/watch?v=pueb2tmqn20 

• https://learningapps.org/watch?v=po5csh45j20 (geslo javi na naš KANAL pa da vidimo, kdo 
bo prvi) 
 

4) Upam, da sedaj besede že dobro poznate. V igro lahko povabite tudi 

družinske člane. Lahko se zaigrate: 

- potapljanje ladjic (naredite si predlogo, kot jo imamo vedno v šoli) 

- spomin (izdelajte si kartice s slovenskimi in nemškimi besedami ali s slikami in 

nemškimi besedami) 

- risanje (nekdo v družini vam naj nariše kakšno igračo, vi pa jo prepoznajte in 

poimenujte v nemščini) 

- risanje na slepo (če želite lahko zgornjo igro začinite in si tisti, ki riše, zakrije 

oči ☺) 

- še kakšna vaša ideja.  

 

 

 

 

 

 

https://sl.pons.com/prevod/nem%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina
https://learningapps.org/watch?v=pxkmho2tc20
https://learningapps.org/watch?v=pe6pdqaxj20
https://learningapps.org/watch?v=p3sbo97nc20
https://www.youtube.com/watch?v=tX3Rib-rd5U
https://learningapps.org/watch?v=pueb2tmqn20
https://learningapps.org/watch?v=po5csh45j20


1. URA: ANGLEŠČINA 

Dragi šestošolec in šestošolka, 
 
že je tu sreda in čas, da še malo utrdiš svoje znanje o živalih. Lotil se boš naslednjih nalog v 
delovnem zvezku: 
126/ 46* 
127/ 49 
128/ 50 
129/ 51, 52 – si že opisal v zvezek 
130/ 53a** 
131/ 53b** 
 

Rešitve dobiš prihodnjič. 

Če želiš svoje znanje še malo utrditi, lahko rešuješ interaktivne vaje https://interaktivne-

vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone6_u4.html. Klikni na oblačke: Pets, Describing  

Animals, Wild Animals. 

 

That's all for today. Have a nice day. 

Mojca Vidmajer 

 

2. 3. URA: SLOVENŠČINA 

Šestošolec, šestošolka, 

v ponedeljek si spoznal/a glagolski čas preteklik, ki označuje dejanja, ki so se že 

zgodila. Pri tem času je zelo pomembno, da si zapomniš, da je vedno sestavljen iz vsaj 

dveh besedic. Poleg glagola, ki izraža dejanje, dogajanje ali stanje, je zraven vedno 

tudi t. i. pomožni glagol biti. Da si boš preteklik kar najbolje zapomnil/a, bo potrebno 

rešiti še nekaj nalog.  

Čaka pa te še zadnja glagolska časovna oblika, in sicer tista, ki izraža nekaj, kar se 

šele bo zgodilo. Pravimo ji prihodnjik. Več o njej te čaka v spletni učilnici. Vidimo se 

torej v prihodnosti … 

Tvoja učiteljica 

 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone6_u4.html
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone6_u4.html


4. URA: ŠPORTNA  

Ime ure: Aktivni odmori 
Navodila: Po vsaki opravljeni šolski uri oz. 45 minutah dela, opravi vseh 10 vaj (30 
sekund dela, 30 sekund počitka). V zapiske mi napiši, koliko krogov si uspel/a 
opraviti tekom dneva.  
 

 

5. URA: MATEMATIKA 

 

Šestošolci! 
 
Tudi danes vas vabim, da prevzamete gradivo v spletni učilnici. Spoznali bomo, kako 
izračunamo obseg kvadrata. 
 
Vaša učiteljica 
 


