
6. b – Učno gradivo za 15. 4. 2020 

Dragi učenci in učenke 6. b – vso gradivo najdete tudi v spletni 

učilnici. 

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

 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).  

mailto:mojca.2906@yahoo.de


✓ 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/qr153818dp


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

OGREVANJE: 

- 30 »pajac« poskokov (slika 1) 

- 20 visokih skipingov na mestu (slika 2) 

- 20 izpadnih korakov naprej izmenično L in D noga (slika 3) 

- Kroženja 10x (glava, ramena, roke, komolci, zapestja, boki, kolena, gležnji) 

 

Zdaj ko ste ogreti, lahko pričnete z našo igro, ki ji pravimo "človek, zmigaj se" (slika 

4). Za izvedbo igre potrebujete igralno kocko in dve figuri. Igra je končana ko obe 

figuri pripeljete do cilja. Igrate jo lahko sami ali pa k igri povabite tudi ostale družinske 

člane, če imajo čas. 

 

1. 2. 3.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. in 2. ura  - Gospodinjstvo, Milena Hriberšek 
 

GOSPODINJSTVO 6. b razred        

Dragi učenci! 

V prihodnjem tednu boste opravili: 2. skupina dve (2) uri pouka gospodinjstva. 

2. skupina 

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

preverjanju. 

Pri teh dve urah se boste seznanili s varčno uporabo energije in pravilnim čiščenjem v vaših domovih. 

Malo kasnimo, ker je velikonočni čas namenjen temeljitemu čiščenju domov, ampak to znanje je 

vedno uporabno. 

 

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 

 

PRAVILNO ČIŠČENJE 

Preberi besedilo v učbeniku na strani 24 in 25. Reši vajo 19 (DZ stran 13) in vajo 20 (DZ stran 14).  

S pomočjo spleta ali literature, ugotovi kaj vsebujejo čistilni praški, katere škodljive snovi. V zvezek 

zapiši ugotovitve. Zapiši tudi nasvete za pravilno čiščenje. 

Poiščite navodila za pripravo čistilnega sredstva, ga pripravite in uporabite pri čiščenju.  

Pošljite fotografijo in zapise. 

 

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 



1. in 2. ura – Tehnika in tehnologija, Mojca Arcet 
 

POMLADNI IZDELEK IZ RAZLIČNIH MATERIALOV 

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. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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


3. ura  - Geografija, Irena Ramšak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGA IN ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH TOPLOTNIH PASOV (pokaži jih na zgornji 

skici in prepiši besedilo).  

 

Vroči ali tropski pas leži med severnim in južnim povratnikom.  

Temperature so vse leto visoke. Padavin je največ ob ekvatorju, proti S in J 

povratniku pa jih je čedalje manj.  

 

S zmerno topli pas leži med S povratnikom in S tečajnikom. 

J zmerno topli pas leži med J povratnikom in J tečajnikom.  

Za zmerno topli pas je značilno, da imamo štiri letne čase.  

 

S mrzli ali polarni pas leži med S tečajnikom in S tečajem.  

J mrzli ali polarni pas leži med J tečajnikom in J tečajem.  

Za polarni pas je značilno, da so celo leto nizke temperature.  

 

 

 

 



4. ura  - Angleščina, Lučka Rančigaj 

 
Dragi šestošolec/ šestošolka!  
 
Prejšnjo uro si spoznaval/a in ponavljal/a besedišče povezano s hobiji in različnimi 
aktivnostmi. Najprej si preglej, če si pravilno prevedel/ prevedla besede. 
 

HOBBIES & FREE TIME ACTIVITIES 

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

OTHERS 
watch TV – gledati televizijo 
do my homework delati svojo domačo nalogo 
read - brati 
listen to music – poslušati glasbo 
draw - risati 
chat on the internet – klepetati na internetu 
surf the internet – brskati po internetu 
… 

 
Sedaj se boš lotil/a nalog v delovnem zvezku: 

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

Ko končaš, pa svoje znanje lahko preizkusiš 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. ☺ 

 
 
 
 

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


5. ura  - Slovenščina, Dobrila Vučenović 

Šestošolec in šestošolka, 

kot sem že včeraj rekla, bomo ta teden utrjevali glagol. Danes si boš najprej pregledal/a rešitve 
včerajšnjih nalog, potem pa se boš lotil/a novih. Vse te čaka v spletni učilnici. 

Tvoja učiteljica 

 

 


