
UČNO GRADIVO ZA PETEK, 17. 4. 2020, 6. C 

 

1. URA: ZGODOVINA 

ZGODOVINA, 6. c,  15. 4. 2020 in 17. 4. 2020 

Vsi napotki so v spletni učilnici. Povzemam jih še tu.  
V spletni učilnici te čaka tudi slikovno gradivo in zanimive povezave. 
 

Napiši naslov: Od naravnih sil do sodobnih virov energije 

Preglej besedilo v učbeniku, str. 46 – 47 in poišči odgovore na vprašanja: 

 

1. Kaj je izum? 
2. Za kaj vse je pračlovek uporabljal ogenj? (okvirček, str.47) 
3. Kje so našli najstarejše kolo? Koliko je staro? (fotografija, str. 48) 
4. Naštej izume Rimljanov (str. 49) 
5. Za kaj vse so uporabljali vodno kolo? (okvirček, str. 50) 
6. Zakaj parni stroj pomeni začetek nove dobe (str. 51)? Kaj vse je poganjal (6 stvari)? 
7. Kdaj so odkrili elektriko (str. 52)? 
8. Kdo je bil Nikola Tesla? 
9. Kaj je črno zlato? 
10. Kdaj so izumili prvi avto (glej rjav okvirček na str.53, desno)? 
11. Od kdaj uporabljamo jedrsko energijo? 
 

Stare starše povprašaj, če so se vozili s parnim vlakom.  Vprašaj tudi, kdaj so se prvič peljali z 

avtomobilom. Zapiši kakšno zanimivo dogodivščino.  

Neobvezno: 
 
 Več o najstarejšem kolesu najdeš tule: 
http://www.kolo5200.si/koliscar-si/ljubljansko-barje 
 
Več o parnih vlakih, ki so na rednih progah na Slovenskem vozili do 1978, najdeš na: 
https://www.zelezniskimuzej.si/ 
 
Na portalu Tehniškega muzeja si lahko ogledaš njihove razstavne eksponate: 
https://www.tms.si/digitalne-zbirke/ 
 
Več o začetkih letalstva na Slovenskem lahko izveš tule:http://zgodovina.si/brata-rusjan-in-prvi-
polet-z-letalom 
 

2. URA: SLOVENŠČINA 

Dragi učenci in drage učenke, 

pa je tu zadnja ura slovenščine v tem tednu. Namenjena bo seveda utrjevanju. 

Navodila vas, tako kot ponavadi, čakajo v spletni učilnici. 

Vaša učiteljica 

 

http://www.kolo5200.si/koliscar-si/ljubljansko-barje
https://www.zelezniskimuzej.si/
https://www.tms.si/digitalne-zbirke/
http://zgodovina.si/brata-rusjan-in-prvi-polet-z-letalom/
http://zgodovina.si/brata-rusjan-in-prvi-polet-z-letalom/


3. URA: ŠPORTNA 

ŠPORT: PETEK, 17.4.2020                          

 

Pozdravljeni! 

 

Danes smo vam pri uri športne vzgoje pripravili 2 nalogi. Obe sta zelo zabavni, pri prvi 

nalogi se boste malo razgibali, pri drugi pa naučili žonglirati.  

 

1. Naloga: 7 minutni trening za celo telo. Trening najdeš na tej povezavi: 

                 https://www.youtube.com/watch?v=qH7Ds4sSCJE 

 

2. Naloga: Žongliranje. Na posnetku vam Nik pokaže korake za lažje učenje žongliranja 

s tremi žogicami. Poskusite in ne obupajte – uspelo vam bo! Posnetek najdeš na tej 

povezavi: 

 

   https://www.youtube.com/watch?v=2PMTMRWod9s 

 

Veliko zabave vam želimo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qH7Ds4sSCJE
https://www.youtube.com/watch?v=2PMTMRWod9s


4. URA: GLASBA 

 

 Pozdravljeni šestošolci! 

Zapoj si nekaj pesmi iz zvezka in učbenika! Zraven se lahko tudi ritmično spremljaš.  

Spoznajmo še dve glasbeni obliki : 

• Pod prejšnji naslov  GLASBENE OBLIKE/ Sonata in Rondo zapiši še  

SIMFONIJA 
O večstavčna skladba za simfonični orkester / sonatni cikel za 

orkester. 

Simfonija ima po navadi štiri stavke:   

Poslušaj simfonija na spodnji povezavi in napiši skladatelja te simfonije, naslov 

simfonije. Odgovor zapiši v zvezek in v eA učilnico, ko opraviš nalogo.  

         https://www.youtube.com/watch?v=0sGqkMU-mGQ 

Pod isti naslov Glasbene oblike zapiši še  

KONCERT 
Je glasbena prireditev, je glasbena oblika za solista in orkester. 

Beseda KONCERT pomeni tekmovati.  Klasični koncerti imajo po navadi tri stavke, ki si sledijo 

HITRO, POČASI,HITRO. 

Primeri koncertov:        Koncert za violino in orkester  

                                         Koncert za harfo in orkester  

                                         Koncert za klavir in orkester  

TI  pa dopiši še dva koncerta za različna glasbila .Odgovor zapiši v zvezek in v eA 

učilnico.    

Poslušaj odlomek koncerta na spodnjem linku! 

https://www.youtube.com/watch?v=B1eyZAedhY4 

lp 

Mija                                          

 

https://www.youtube.com/watch?v=0sGqkMU-mGQ
https://www.youtube.com/watch?v=0sGqkMU-mGQ
https://www.youtube.com/watch?v=B1eyZAedhY4


5. URA: GOSPODINJSTVO, 1. SKUPINA 

GOSPODINJSTVO 6. c razred 
           9.4.2020 

Dragi učenci! 

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

          

 

1. skupina 

Najprej boste preverili znanje, ki ste ga osvojili v prejšnjih dveh tednih – MOJ ODNOS DO OKOLJA. 

Vprašalnik najdete na spletni učilnici e-asistenta. Vprašalnik je bil objavljen v ponedeljek 6.4. 

Nanj odgovorite do petka 17.4. do 19. ure. Če imate kakšno težavo mi pišite. 

 

Obravnavali boste DRUGE VRSTE ONESNAŽEVANJA in VARČNO UPORABO ENERGIJE 

DRUGE OBLIKE ONESNAŽEVANJA 

Prejeli boste učni list in učno gradivo. Učni list natisnite in izpolnite, lahko pa zapis oblikujete kar v 

zvezek. Učno gradivo in učni list najdete na koncu teh navodil. 

Na kratko zapišite (učni list): 

- radioaktivno onesnaževanje 

- zvočno onesnaževanje 

- toplotno onesnaževanje 

- elektro-magnetno onesnaževanje 

- svetlobno onesnaževanje 

Utemeljite in zapišite ukrepe za zmanjšanje teh onesnaževanj. 

Poleg poslanega gradiva lahko pridobite še dodatno znanje in preživite čas ob zanimivem branju: 

https://ekosola.si/wp-content/uploads/2018/08/Ekokviz_O%C5%A0_2018_cip.pdf 

 

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 

 

  

https://ekosola.si/wp-content/uploads/2018/08/Ekokviz_O%C5%A0_2018_cip.pdf


 

 

 

DRUGE VRSTE ONESNAŽEVANJA 
Navodilo: k vsaki vrsti onesnaževanja zapiši par povedi: Uporabi besede v oklepaju. 

RADIOAKTIVNO ONESNAŽEVANJE 

(čista energija, radioaktivni odpadki, sevanje, ogrožanje zdravja) 



 

 

 

 

 

ZVOČNO ONESNAŽEVANJE 

(hrup, vir hrupa; negativen vpliv; prag slišnosti, jakost hrupa, ki ga ljudje še prenesemo) 

 

 

 

 

 

TOPLOTNO ONESNAŽEVANJE 

(ogrevanje in stranski produkti ogrevanja, toplotno onesnaževanje vode) 

 

 

 

 

 

ELEKTRIČNO ONESNAŽEVANJE 

(električni daljnovodi, električne naprave, mobilni telefoni) 

 

 

 

 

 

SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE 

(pretirano umetno osvetljevanje; motnje pri spanju) 

 

 

5. IN 6. URA: TEHNIKA, 2. 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. 

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


 
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. 
 

 

 

7. URA: NEMŠČINA 

Neobvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
 

6. razred 

Navodilo za delo: SREDA, 15. 4. 2020 in PETEK, 17. 4. 2020 

 

Dragi učenci! 

Kako ste? Upam, da zdravi in dobrega počutja. Nekateri ste prejšnji teden oddali 

zelo lepe zapise in v kanal zapisali tudi geslo. Bravo. Me veseli, da vam je bilo 

všeč. Tistim, ki pa morda ne, pa je na voljo danes ponovno nekaj novega. Za to 

nalogo imate časa 1 teden, to je do TORKA, 21. 4. 2020.  

 

POMEMBNO! 

V kolikor boš imel/a tehnične težave pri delu, javi prosim na 

KANAL ali na moj mail mojca.2906ahoo.de.  

Torej, prejšnjo uro ste utrjevali besedišče igrač.  



V naslednjih dveh urah bomo k temu dodali še nekaj besedišča za OPIS IGRAČ. 

To je namreč naša naslednja tema. Pa brez skrbi, danes le uvod.  

Za vas sem ponovno sestavila interaktivni delovni list. Kaj to pomeni? 

 Obiskal/a boš spodaj zapisano spletno stran.  

 Pojavil se ti bo delovni list, ki ga rešuješ tako, da klikneš na kvadratek in 

rešitev vpišeš.  

 Najprej nekaj nalog ponovitve igrač, nato še uvod v novo snov.   

 Rešiš torej delovni list in 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 DEUTSCH.  

4. Moj elektronski naslov, to je mojca.2906@yahoo.de 

5. Podi pozoren/pozorna pri zapisu mojega naslova.  

6. Klikneš SEND.  

7. Nalogo je potrebno oddati do TORKA, 21. 4. 2020.  

8. Ko nato okno zapreš, se tudi tebi pokažejo napake, ki si jih naredil/a.  

9. Delovni list lahko tudi natisneš, če imaš to možnost in sicer tako, da z 

desnim klikom na miški izbereš NATISNI. Seveda v tem primeru list tudi 

prilepi v zvezek.  

 

ŠE NEKAJ NAMIGOV , 

ZA USPEŠNO REŠEVANJE. 

 

✓ Znak ß narediš tako, da naenkrat držiš tipki CTRL in ALT in nato Ć (tam bi moral/a imeti 

tudi na tipkovnici zapisan znak ß).  

✓ Preglase Ä, Ö in Ü narediš podobno in sicer, da naenkrat držiš tipki CTRL in ALT ter 

stisneš ?. Najprej se ti ne pokaže nič, če pa nato stisneš še A, O ali U, bi le ta moral imeti 

pikice. Če ne gre, lahko pišeš tudi ae, oe, ue (ne bom štela za napačno). 

✓ Znak @ narediš na enak način in sicer da naenkrat držiš CTRL in ALT in nato V (tam bi 

moral/a imeti tudi na tipkovnici zapisan znak @). 

 

Zdaj pa veselo na delo.  

Aja, delovni list še potrebuješ ☺ 

Tukaj ga najdeš: 

https://www.liveworksheets.com/qr153818dp  
Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine 

 

mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.liveworksheets.com/qr153818dp

