
Navodila za delo v sredo, 15. 04. 2020 

0. ura NEOBVEZNI IP NEMŠČINA 

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. 

mailto:mojca.2906@yahoo.de


 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 

 

1.  ura ŠPORT 

 

https://www.liveworksheets.com/qr153818dp


 

 

2. ura MATEMATIKA 

Šestošolci!  

 

Vabim vas, da v spletni učilnici prevzamete gradivo za današnjo uro.  

Spoznali bomo ploščinske enote in ponovili pretvarjanje.  

 

3. ura SLOVENŠČINA 

Dragi učenci, 

danes vas v spletni učilnici pričakujem z nalogami za utrjevanje PRIHODNJIKA. Nekaj nalog je 

interaktivnih, potrebovali pa boste tudi DZ 2.  

Pridružite se mi v spletni učilnici. 

Prijazen pozdrav 

učiteljica Karmen 

 



4. ura ANGLEŠČINA 

Pozdravljen dragi šestošolec, šestošolka, 
 
že je tu nova učna ura angleščine. Upam, da sproti pridno utrjuješ svoje znanje. 
 
Najprej ustno ponovi besedišče: 
- seznam aktivnosti, ki si se jih naučil pri glagolu can/can't, 
- seznam z vremenskimi izrazi, 
- seznam z živalmi,  
- miselni vzorec z besediščem za opis hišnega ljubljenčka,  
- deli živali, ki si jih narisal in poimenoval. 
 
Preglej si povratno informacijo o tvojem opisu hišnega ljubljenčka in divje živali iz preteklega tedna in 
naredi popravo v zvezek. 
 
Sedaj pa odpri učbenik ali elektronski učbenik na strani 135 http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-
4_datoteke/Page2556.htm in ustno reši naloge 1a, 1b in  1c. Za zvok klikni na glasbeno zgoščenko na levi 
strani. Rešitve najdeš v vijoličnemu krogcu. 
 
Deklica Joanna je v besedilu v učbeniku govorila o svojih hobijih. V prilogi spodaj jih najdeš nekaj. Tako 
lahko rečemo na primer: I play tennis. I collect badges. I watch TV. Natisni ali prepiši besede in jih prevedi 
s pomočjo spletnega slovarja PONS https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-angleščina/prevajalnik . 
Prevode dobiš prihodnjič. 
 

HOBBIES & FREE TIME ACTIVITIES 

PLAY 
tennis, table tennis 
volleyball, basketball, football, handball 
badminton 
chess 
marbles 
darts 
the guitar, the piano, the drums 
cards 
computer games 

COLLECT 
badges  
stamps 
posters 
CDs 
postcards 
napkins 
stickers 
dolls 

OTHERS 
watch TV 
do my homework 
read 
listen to music 
draw 
chat on the internet 
surf the internet 
… 

 
 

http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-4_datoteke/Page2556.htm
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Well done!  

Your English teacher Mojca Vidmajer 

 

5. ura ANGLEŠČINA 

Zdravo, 

si pripravljen/a? Še eno učno uro se bomo pogovarjali o hobijih in aktivnostih, ki jih počnemo v prostem 

času. Spodaj najdeš prevode besed iz prejšnje učne ure. 

Tokrat se boš lotil/a nalog v delovnem zvezku: 

stran 134/ naloge 54a, 54b, 55 
stran 135/ naloga 57 
stran 136/ nalogi 58, 59. 
 
Rešitve dobiš prihodnjič. 
 

Ko končaš, pa svoje znanje lahko preveriš še z interaktivnimi vajami https://interaktivne-

vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/free_time_activities_4_5r.html 

 

That’s all for today. Now it is time to have a break.  

Your English teacher Mojca Vidmajer 

PREVODI BESED: 

HOBBIES & FREE TIME ACTIVITIES – HOBIJI & PROSTOČASNE AKTIVNOSTI 

PLAY - igrati 
tennis - tenis, table tennis – namizni tenis 
volleyball - odbojka, basketball - košarka, football - nogomet, 
handball - rokomet 
badminton- badminton 
chess - šah 
marbles - frnikole 
darts - pikado 
the guitar - kitara, the piano - klavir, the drums - bobni 
cards - karte 
computer games – računalniške igre 

COLLECT - zbirati 
badges – priponke, značke 
stamps - znamke 
posters – plakati, posterji 
CDs – glasbene zgoščenke 
postcards - razglednice 
napkins - prtički 
stickers - nalepke 
dolls – punčke 

OTHERS - ostalo 
watch TV – gledati televizijo 
do my homework delati svojo domačo nalogo 
read - brati 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/free_time_activities_4_5r.html
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/free_time_activities_4_5r.html


listen to music – poslušati glasbo 
draw - risati 
chat on the internet – klepetati na internetu 
surf the internet – brskati po internetu 
… 

 

 

 

 

 

 

 


