
Navodila za delo v torek, 21. 04. 2020 

0. ura DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINA 

1. in 3. ura MATEMATIKA 

Šestošolci! 

 

Spoznali in ponovili smo ploščinske enote. Danes pa se bomo ukvarjali z računanjem ploščine likov. V 

prvi uri bomo določali ploščino poljubnim likom, v drugi uri pa si bomo podrobneje ogledali pravokotnik 

ter spoznali obrazec, po katerem izračunamo njegovo ploščino. 

Vabim vas, da v spletni učilnici prevzamete navodila za delo. Veliko uspeha! 

 

Damjana Podpečan 
 

2. ura ANGLEŠČINA 

Hello dear 6th graders! 

Pozdravljeni šestošolci. Že smo zakorakali v torek. Najprej preveri svoje včerajšnje delo. Rešitve za prislove 

pogostosti v navadnem sedanjiku (Present Simple Tense) najdeš v prilogi. 

 

Sedaj si oglej videa kjer govorijo o tem, kako pogosto nekaj počnemo. Klikni na spodnji povezavi. 

https://www.youtube.com/watch?v=qG0N1TMtyDw 

https://www.youtube.com/watch?v=ryh0XUk3ojc&t=156s 

 

Čaka pa te še nekaj nalog za utrjevanje v delovnem zvezku: 

stran 94/ naloga 52, 

stran 95/ nalogi 53, 54, 

stran 96/ nalogi 55, 56. 

 Rešitve dobiš prihodnjič. 

 

Great work! That is all for today. 

Mojca Vidmajer 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qG0N1TMtyDw
https://www.youtube.com/watch?v=ryh0XUk3ojc&t=156s


PRESENT SIMPLE AND ADVERBS OF FREQUENCY (navadni sedanjik in prislovi pogostosti) – Exercise 

(REŠITVE) 

1) Postavi prislove pogostosti v oklepaju na pravo mesto in povedi prepiši v zvezek. 

a) She cooks lunch (always). She always cooks lunch. 

b) They are nice (never).  They are never nice. 

c) Mary studies (every afternoon). Mary studies every afternoon. 

d) He watches TV (sometimes). He sometimes watches TV. 

e) We go to the mountains (every year). We go to the mountains every year. 

f) We don't play football (usually). We don't usually play football. 

g) Children have basketball (three times a week). Children have basketball three times a week.  

h) Do children talk to their friends (often)? Do children often talk to their friends? 

ČASOVNI PRISLOV POSTAVIMO PRED GLAGOL (COOKS ...). 

POSTAVIMO GA LAHKO TUDI ZA GLAGOL »BITI« (ARE ...).  

ČE PA JE ČASOVNI PRISLOV SESTAVLJEN IZ VEČIH BESED, GA POSTAVIMO NA KONEC POVEDI. 

2) Prevedi v angleščino in zapiši v zvezek. 

a) dvakrat na leto –TWICE A YEAR  d) včasih  –  SOMETIMES   g) pogosto – OFTEN  

b) običajno – USUALLY   e) vedno – ALWAYS    h) nikoli – NEVER 

c) vsako jutro – EVERY MORNING  f) vsak teden – EVERY WEEK   i) enkrat na mesec –  

          ONCE A MONTH  

4.  ura SLOVENŠČINA 

Dragi šestošolci, 

tudi v tem tednu se bomo ukvarjali z glagolom. 

Današnja ura je najprej namenjena pregledu domače naloge, ki ste jo imeli v DZ. Rešitve vas čakajo v 

spletni učilnici. Drugi del ure pa bo zajemal kratko PREVERJANJE ZNANJA. Na ta način boste dobili še 

eno povratno informacijo o naučenem (prepoznavanje glagola, določanje osebe in števila ter glagolski časi). 

Se vidimo v spletni učilnici. 

Učiteljica Karmen 

 



5.  ura GOSPODINJSTVO - skupina 2   

Dragi učenci, hvala za opravljeno delo. Vsi učenci ste kar dobro odgovarjali na vprašanja pri preverjanju. 

Pri tej uri se boste seznanili s varčno uporabo energije. 

 
VARČNA UPORABA ENERGIJE 

Preberite besedilo v učbeniku stran 22 in 23. Oblikujte zapis v zvezek in rešite vajo 18 (DZ stran 13).  

Zapis naj vsebuje: 

- katere vrste energije uporabljamo v gospodinjstvih 

- veliki porabniki električne energije v gospodinjstvih 

- ugotovi in zapiši kako lahko pri tem varčujemo in razloži energijske nalepke 

- reši vajo 

 

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 

 

5.  in 6. ura TEHNIKA -  skupina 1 

Čas izvedbe: 2. šolski uri                                                            ROK ODDAJE :po prvomajskih praznikih;  4. 5. 2020 

SEMINARSKA NALOGA:  GRADIVA IN TEHNOLOGIJE OKOLJA                

Pozdravljen pri teoretičnem delu.  Z dovolj znanja bi zdaj v ustaljenih razmerah z načrtovali in izdelovali 

izdelke. Vemo, da se v  kratkem še ne bomo vrnili v našo delavnico. Zato bomo poglavje o GRADIVIH 

IN TEHNOLOGIJI OKOLJA predelali na daljavo.  

Tvoja naloga bo, da izdelaš seminarsko nalogo v Wordovi obliki ali kot PPT predstavitev (lahko tudi 

drugo orodje za predstavitve) in jo pošlješ kot priponko v spletni učilnici do 4. 5. 2020. Po koncu 

raziskovanja boš na uvodna vprašanja znal strokovno odgovoriti. 

 

l. PREVERI SE V SPLOŠNEM ZNANJU 
1. Iz katerega materiala so vaši krožniki v kuhinji? 
2. Kaj je usnje? 
3. Naštej en izdelek iz skaja. 
4. Iz marmorja je narejen ______ . 
 
lI. IZDELAVA SEMINARSKE NALOGE 

1.  GRADIVA IN TEHNOLOGIJE OKOLJA  naslov 
2. ____izbereš EN podnaslov____________    podnaslov 

Obdelava tekstila 
Kamnoseštvo 
Usnjarstvo 
Lončarstvo 
Steklarstvo 



3. Elementi naloge  uvod,  poglavja vsebine,  zaključek,  seznam literature. 
a) Zgodovina razvoja uporabe gradiva 
b) Pridobivanje gradiva 
c) Uporaba gradiva v vsakdanjem življenju 
d) Zanimivosti o gradivu 

 

4. Dodatno gradivo uporabiti moraš vsaj 3 slike,  ki naj dopolnjujejo besedilo. 
5. Obseg naloge ne sme biti več kot 4 strani + naslovnica 

 

lII.  TOČKOVANJE 
 

KRATKA IN JEDRNATA VSEBINA (max. 3 
točke) 

UPORABA SLIKOVNEGA 
MATERIALA (max.3 točke) 

NAVAJANJE VIROV 
(max 3 točke) 

Zbrani podatki povzemajo bistvo, vsebina 
deluje kot celota, je logično organizirana in 
vsebuje pomembne informacije 

Slikovno gradivo dopolnjuje 
besedilo. 

Literatura je ustrezno 
citirana. 

 

Upava, da ti bo naloga uspela in boš spoznal nova gradiva, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. 
 

Vaši učiteljici. 
 

 

 


