
6. b – Učno gradivo za 8. 4. 2020 

 

0. ura  - Nemščina (neobvezni izbirni predmet), Mojca Kacjan 

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).  

https://sl.pons.com/prevod/nem%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina


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://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


0. ura  - Šport 6 (neobvezni izbirni predmet), Simon Krumpak 

Aktivni odmori 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



1. ura in 4. ura  - Angleščina, Lučka Rančigaj 

Dragi učenec/ učenka 6. b! (8. 4. 2020) 
 
To je delo za dve šolski uri. 
 
Danes boš utrjeval/a znanje o živalih.  
 
 - Najprej ustno ponovi besede živali. 
 - Nato ponovi še besede, ki jih uporabljamo za opis živali. 
 - Še enkrat si preberi primer opisa hišnega ljubljenčka. 
 - Sedaj rešuj vaje v delovnem zvezku: 
 
stran 126/ naloga 46,  
stran 127/ naloga 49,  
stran 128/ naloga 50,  
stran 129/ nalogi 51, *52 
**stran 130/ 53 
 
http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U4DZ.pdf 
 
 - Sedaj si izberi eno divjo žival in jo opiši - uporabi kar primer za opis hišnega ljubljenčka. 
Dodaš lahko še kakšne druge podatke. 
 
Primer si prepiši v zvezek in zapiši še svojega. 
This is an elephant. It is very big and grey. It has got a head with a long trunk, two big ears, 
two tusks, four legs, a thin tail … It lives in Africa (or Asia). It eats leaves, grass, fruit. It can 
run, swim, play … It can't climb trees. I like it because it is strong, smart and playful … 
 
 
 - Prevedi naslednje besede pisno v zvezek. Poskusi brez slovarja in si jih kasneje preglej.  
Pri prevodu pazi na ednino in množino. 
 
a) koza, ovca, kokoš, gos, raca, morski prašiček, netopir, lisica, komar, mravlja, pikapolonica 
b) kljun, krila, šape, plavuti, smrček, perje, lupina/ oklep, rilec, rog, brčice 
c) močan, nevaren, pameten, dolgočasen 
d) lajati, mijavkati, skakati, plezati 
 
 - Če želiš še več vaje o živalih, klikni spodnji naslov (pets, describing animals, wild animals) in 
se malo zabavaj. 
 
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone6_u4.htm 
 
 
 
That's all. Have a wonderful day. 

 

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U4DZ.pdf
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone6_u4.htm


2. ura   - Matematika, Danica Gobec 

ENOTE ZA MERJENJE DOLŽINE 

SDZ 69 – 71  

Končali smo s poglavjem o enačbah in neenačbah. Začenjamo z novim poglavjem o obsegih in 

ploščinah likov. Še prej bomo ponovili pretvarjanje enot. 

1. V zvezek napiši naslov: ENOTE ZA MERJENJE DOLŽINE 

 

2. Pozorno preberi okvirček Nauči se v SDZ na strani 69 in ga prepiši do preglednice.  

 

3. Zapiši še podnaslov: PRETVARJANJE 

Prepiši: 

 

Pri pretvarjanju si pomagamo na dva načina: 

1. način: s preglednico 

Oglej in prepiši prvi rešen primer v SDZ na strani 69. 

 

2. način: s shemo merskih enot 

 

Dodajam razlago in nekaj primerov. Razlage ni potrebno prepisovati, si pa jo preberi, da 

boš razumel/-a. 

 

Merske enote si najprej zapišeš po vrsti od največje do najmanjše. 

 

 
 
Poznaš osnovne pretvornike in veš, da pri pretvarjanju iz večje enote v manjšo 

množiš z ustreznim pretvornikom, pri pretvarjanju iz manjše enote v večjo, pa deliš. 

Tako dobiš naslednjo shemo: 

 

 

 

 



Sedaj lahko pretvoriš: 

 

312,05 m = ___________ dm  

 

312,05 m =  3120,5 dm  

 

 

 

 

4173,2 mm = ___________ cm 

  
4173,2 mm =  417,32 cm 

 

 

 

 

 
Kaj pa naslednji primer? 

 

7846,13 cm = ____________ m   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7846,13  cm = 78,4613 m 
 

 

 

 

 

 

V SDZ na straneh 70 in 71 reši naloge: 1, 2, 3, 5 in 7. Prilagam sliko rešitev, da si rešene naloge lahko 

preveriš, lahko pa si jih ogledaš tudi na spodnji povezavi: 

Ko pogledaš shemo, vidiš, da moraš pri 

pretvarjanju iz metra v decimeter, 

množiti z 10. Veš, da se pri množenju z 

10, vejica premakne za eno mesto v 

desno.  

Ko pogledaš shemo, vidiš, da moraš pri 

pretvarjanju iz milimetra v centimeter, 

deliti z 10. Veš, da se pri deljenju z 10, 

vejica premakne za eno mesto v levo.  

Ko pogledaš shemo, vidiš, da moraš pri 

pretvarjanju iz centimetra v meter, deliti 

s 100. Veš, da se pri deljenju s 100, vejica 

premakne za dve mesti v levo.  



https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del_2019.pdf  

 

Prilagam sliko reševanja 5. naloge, če bo komu v pomoč: 

 

 

https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del_2019.pdf


 

 



V kolikor želiš rešite še kakšno nalogo več, reši preostale naloge v SDZ, nekaj nalog pa najdeš tudi v 

učbeniku na strani 207. 

 

V primeru težav in nejasnosti, mi piši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ura   - Naravoslovje, Andreja Starman 

Zdravo! 
 
Kako si? Sonček že vabi... Zato hitro odpri spletno učilnico, v kateri je priložen dokument z 
rešitvami o listih in preveri, če si pravilno odgovoril/a na vsa vprašanja prejšnje ure. Imaš zapis 
v zvezku tak, kot mora biti? Tisti, ki mi zapisa še niste poslali, to storite takoj, sicer bom štela, 
da naloge niste opravili. 
 
Kaj pa preverjanje znanja? Če ga še nisi rešil/a je sedaj zadnja priložnost. Zvečer bom namreč 
zaprla možnost reševanja – potrudi se, da pravi čas končaš z nalogo! 
 
Dodatna naloga: za ponovitev in utrditev snovi o listih lahko pregledaš spletni učbenik na 
povezavi: https://eucbeniki.sio.si/nar6/1547/index3.html.  
 
Današnja naloga pa se glasi tako: Preberi snov v učbeniku na strani 75 do 77. Izberi enega 
izmed poskusov 1 ali 3 in ga izvedi doma. 
Poskus 1 je v učbeniku na strani 76: Transport snovi v rastlini. Gotovo imaš na vrtu še kakšno 
narciso, ki še ni odcvetela, uporabi jo pri poskusu. V vazo kani nekaj kapljic črnila iz bombice 
nalivnika in dolij vodo, v vodo postavi rožo in opazuj. 
Poskus 2 je na 77. strani: Opazuj rastlino v stekleni posodi z vodo in oljem. Vzemi 2 ožja in 
manjša kozarca, da ne bo prevelika poraba olja, nato sledi navodilu v učbeniku. Pazi, da bo v 
obeh kozarcih enak nivo vode in olja. 
Zaključke poskusa lahko opišeš ali poslikaš in dokazila pošlješ preko sporočil ali na moj enaslov: 
andreja.je@gmail.com  do 14. aprila 2020. 
 
Mirne in prijetne velikonočne praznike z veliko pisanimi pirhi ti želim! 
Tvoja učiteljica 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1547/index3.html
mailto:andreja.je@gmail.com


5. in 6. ura   - Tehnika in tehnologija, Mojca Arcet (1. skupina) 

POMLADNI IZDELEK IZ RAZLIČNIH MATERIALOV     

Cilji tega tedna: Iz vžigalic, ali zobotrebcev, ali iz palčk za ražnjiče, izdelaj  škatlico, katero 

lahko doma uporabite za drobnarije ali vanjo postaviš pomladansko dekoracijo. PRED 

DELOM NE POZABI ZAŠČITITI MIZE, KJER BOŠ DELAL. 

 

 

1. Nekaj idej 

za izdelavo 

škatlic 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Slika 1: S palčkami za ražnjiče                                   Slika 2:   Z vžigalicami 

 

 

Slika 3 in 4:  Za bolj spretne prste. 

 

2. Navodila 

izdelavo 

1. Na karton zloži tesno skupaj zobotrebce tali palčke tako, da dobiš 

osnovno ploskev. 

 

2. Zlepi jih med seboj z lepilom, ki ga imaš na razpolago.  



 

3. Za gradnjo stranic imaš dve možnosti, ali, jih boš polagal pokončno ali 

vodoravno. 

4. Pazi, da se bo lepilo posušilo, preden gradiš naslednje stranice. 

 

3. Namig za 

dekoracijo 

 

Potrebuješ   
prazne 
jajčne lupine  

- zemljo 
(lahko iz 
krtine)  

- seme 
drobnjaka, 
peteršilja, 
vodne kreše, 
…  
  

  
POSTOPEK:  
V PRAZNE POLOVICE JAJČNIH LUPIN NASUJ ZEMLJO IN POSEJ SEME ZELIŠČA, 

KI GA IMAŠ. RAHLO ZALIJ. NE POZABI NA REDNO ZALIVANJE. 

 

 

 

 

 

 

Želiva vam veliko užitka pri delu in lepo zelene frizurice. 

4. 

Alternativa 

Če si naletel na težavo in nimaš doma materiala za izdelavo izdelkov, ki so 
prikazani zgoraj, pa kar brez skrbi. Lahko izdelaš izdelek iz kateregakoli 
naravnega materiala, ki bo polepšal pomladne dni. Lahko so to tudi vejice, ki 
jih nabereš, ko se sprehajaš v gozdu. 
 

5. NALOGA Sliko izdelka mi pošlji kot priponko sporočila v eAsistentu. 
 

Še najpomembnejše navodilo! 

Če naletiš na težave mi piši preko sporočil ali kanala v eA in ti bom pomagala z razlago, 

pojasnitvijo in vzpodbudo.  Vsekakor pa pošlji kakšno fotografijo svojega izdelka, četudi ti ni 

najbolje uspel.  

                                  

Mojca Arcet 



5. ura  - Gospodinjstvo, Milena Hriberšek 

 
Navodila za delo so v spletni učilnici. 


