
Navodila za delo v petek, 17. 04. 2020 

1. ura MATEMATIKA 

Šestošolci! 

 

Prejšnjo uro ste dobili malce več dela. Seznanila sem vas, da si lahko delo razdelite na dve uri. Torej, 

kdor v sredo ni dokončal zastavljenega, naj dokonča danes, tisti, ki pa ste delo dokončali že preteklo uro, 

pa lahko v primeru, da želite, rešite preostale naloge v SDZ ali pa poiščete kakšno dodatno nalogo tudi v 

učbeniku na strani 215. 
 

2. ura RU 

Dragi učenci, 

danes se bomo videli preko ZOOMA-a. Upam in držim pesti, da nam srečanje uspe v čim večjem številu. 

 

Prijazen pozdrav 

učiteljica Karmen 

 

3. ura NARAVOSLOVJE 

Dragi učenci 6. a,   

današnja ura je uvod v poglavje RAZMNOŽEVANJE RASTLIN. 

 

Iz učbenika (str. 80) preriši cvet, ter poimenuj in opiši dele cveta (venčni listi, čašni listi, pestič, prašnik).  

Če imaš možnost, poišči nekaj primerov cvetov (npr. trobentica, tulipan, češnja…). Razmisli, zakaj so 

cvetovi različnih oblik, barv in velikosti. 

V spletni učilnici te čaka ustna razlaga snovi in naloga za utrjevanje znanja. 

V kolikor imate težave z dostopom v spletno učilnico, mi pišite na doroteja.smej@gmail.com. 

 

Ostanite zdravi, 

učiteljica Doroteja Smej Skutnik 
 

4. ura GEOGRAFIJA 

Reši naloge v delovnem zvezku na strani 85.  

Na zemljevidu vadi lego posameznih toplotnih pasov.  

Če želiš (ni pa obvezno), lahko prebereš tudi besedilo v delovnem zvezku na straneh 86 – 92 in rešiš 

naloge.  

 

mailto:doroteja.smej@gmail.com


5. ura ŠPORT 

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! 

 

6. ura ANGLEŠČINA 

Pozdravljen šestošolec, šestošolka, 

že je tu zadnja ura ta teden. Verjamem, da imaš še dovolj energije za današnjo nalogo. 

Najprej si preglej naloge v delovnem zvezku od prejšnjič. Rešitve so v prilogi. 

 

Danes nas čaka še utrjevanje navadnega sedanjika, zato obvezno poišči zvezek in odpri tam, kjer imaš 
pravila za THE PRESENT SIMPLE TENSE. Zopet si preberi pravila, saj te nato čaka naloga. 
 
Sedaj pa sledi preverjanje tvojega znanja. Vsa navodila najdeš v prilogi. 
 
 
Good luck! 
Your English teacher Mojca Vidmajer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


HOBBIES AND FREE TIME ACTIVITIES – rešitve nalog v delovnem zvezku  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REŠEVANJE SPLETNE NALOGE 

Obiskal/a boš spodaj navedeno spletno stran in rešil/a nalogo.  

 Ko delovni list rešiš, 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 angleščina.  

4. Moj elektronski naslov, to je mojcavidmajer@yahoo.com 

5. Klikneš SEND.  

 

Naslov, kjer najdeš delovni list je naslednji:  

 https://www.liveworksheets.com/my22180cp 

 

Pri reševanju pazi na naslednje: 

Pri prvi nalogi napišeš samo končnico –s ali –es. 

Pri drugi nalogi izbereš ustrezen odgovor. 

Pri tretji nalogi vpišeš don't ali doesn't. 

Pri četrti nalogi razvrstiš besede v besedilo. 

 

7. ura NIP NEMŠČINA 

Navodila so enaka kot v prejšnji uri zato glej zbirnik za 15. 4. 2020. 
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