
6. b – Učno gradivo za 20. 4. 2020 

Dragi učenci in učenke 6. b – prosim, če za delo uporabljate spletno 

učilnico. 

0. ura – Dopolnilni pouk – angleščina, Lučka Rančigaj 
 
Dragi šestošolci.  
 
Za vajo še enkrat rešite test, ki ste ga pisali 11. 3. 2020 in ste ga dobili v spletni učilnici prejšnji 
teden.  
 
Vaša učiteljica 
 

1. ura – Angleščina, Lučka Rančigaj 
 
Dragi moji 6-bejevčki! (20. 4. 2020) 

Upam, da je bil lep vikend.  

V petek si zopet malo ponovil/a Present Simple. Kakšen je bil tvoj rezultat, ti sporočim, ko pregledam 

tvojo nalogo. 

- Danes nadaljujemo s Present Simple. Če se spomniš, si dobil/a fotokopijo, kjer so zapisana pravila za 

ta čas. Če si jo slučajno izgubil/a ali založil/a, jo lahko še enkrat najdeš v priponki (spletna učilnica).  

KRATKA RAZLAGA 

- Na fotokopiji poišči uporabo tega časa. O tem smo že govorili. Zapisano je, da se Present Simple 

uporablja za ponavljajoča dejanja in naše navade. To dvoje pa najlažje izrazimo, če zraven dodamo 

besedo, ki nam pove, kako pogosto nekaj delamo (npr. vedno, včasih, pogosto, nikoli…). Te besede 

imenujemo prislovi pogostosti (adverbs of frequency). Letos jih boš spoznal/a nekaj. Torej prislove 

pogostosti uporabljamo s Present Simple. 

- V priponki (spletna učilnica) te čaka še ena fotokopija, kjer so ti prislovi pogostosti natančneje 

razloženi. Predlagam ti, da si fotokopijo natisneš in prilepiš v zvezek, če imaš to možnost, ali pa si jo 

shraniš na računalnik ali pa vse prepišeš v zvezek. 

- Ko prebereš vsa navodila in razlago na fotokopiji, v zvezek napiši naslov PRESENT SIMPLE AND 

ADVERBS OF FREQUENCY (navadni sedanjik in prislovi pogostosti) ter reši naslednji nalogi. Najprej je 

seveda dobro, da prilepiš fotokopijo ali jo prepišeš. 

 

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

a) She cooks lunch (always).____________________________________________________________ 

b) They are nice (never). ______________________________________________________________ 

c) Mary studies (every afternoon). ______________________________________________________ 

d) He watches TV (sometimes). _________________________________________________________ 



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

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

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

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

 

2) Prevedi v angleščino in zapiši v zvezek. 

a) dvakrat na leto   d) včasih   g) pogosto 

b) običajno     e) vedno   h) nikoli 

c) vsako jutro    f) vsak teden   i) enkrat na mesec 

 

That's all for today. Have a nice day. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ura  - Matematika, Danica Gobec 
ENOTE ZA MERJENJE PLOŠČINE, 20. in 21. 4. 2020 

2. šolski uri 

SDZ 81 – 83  

Spoznali in ponovili smo dolžinske enote ter obsege likov. Na vrsti so ploščinske enote. To so 

enote, s katerimi merimo ploščino. 

1. V zvezek napiši naslov: ENOTE ZA MERJENJE PLOŠČINE 

 

2. Pozorno preberi okvirček Nauči se v SDZ na strani 81, prepiši prvi odstavek, kjer imaš 

predstavljene enote za merjenje ploščine in pa zapis levo od preglednice, kjer so zapisani 

pretvorniki ploščinskih enot.  

 

3. Zapiši še podnaslov: PRETVARJANJE 

Prepiši: 

 

Pri pretvarjanju si pomagamo na dva načina: 

1. način: s preglednico 

Oglej si prvi rešen primer v SDZ na strani 81. Ker je postopek podoben kot pri dolžinskih 

enotah, ti primera ni potrebno prepisovati. 

 

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: 

 



Reševanje rešenega primera 2 si oglej na posnetku: 

https://drive.google.com/open?id=13Ve91QJbJs_CUH-JT8EC92kqQ5v4-6Zq  

 

4. Za vajo reši naloge v SDZ na strani 82, 83: 34, 35, 36, 37, 41 in 42. 

Nekaj primerov 41. naloge je rešenih na posnetku, kjer si jih lahko ogledaš: 

https://drive.google.com/open?id=1B_EZJVD-BxkcSvKOEQQv1aMwx6u1ZMWd  

 

Prilagam sliko rešitev, da si rešene naloge lahko preveriš, lahko pa si jih ogledaš tudi na spodnji 

povezavi: 

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

 

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

učbeniku na strani 215. 

V primeru težav in nejasnosti mi piši. 

 

 

 
 

 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=13Ve91QJbJs_CUH-JT8EC92kqQ5v4-6Zq
https://drive.google.com/open?id=1B_EZJVD-BxkcSvKOEQQv1aMwx6u1ZMWd
https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del_2019.pdf


 

3. ura  - Naravoslovje, Andreja Starman 

Zdravo! 
 
Prejšnjo uro smo pogledali rezultate poskusov. Prebral/a si tudi že zapis v učbeniku na temo 
Prenos snovi. Danes pa je čas, da narediš izpis v zvezek. 
 

V zvezek zato napiši naslov Prenos snovi 
V učbeniku se snov nahaja na straneh 75 in 76. 
 

1. Transport v vodi raztopljenih mineralnih snovi 
Opiši, kako voda potuje po rastlini od korenin do listov. 
Po katerem sistemu potuje voda z raztopljenimi mineralnimi snovmi? 
 

2. Transport hrane v rastlini 
Kje nastaja hrana v rastlini? V katerih organelih? S katerim procesom? 
Kam potuje nastala hrana? 
Po katerem sistemu potujejo hranilne snovi – hrana? 
 
Oglej si transport snovi po rastlini v spletnem učbeniku: 
https://eucbeniki.sio.si/nar6/2003/index3.html na levi strani (animiraj). 
 

3. Pomen listnih rež 
Kakšna je naloga listnih rež? 
Poglej si odprto in zaprto listno režo v učbeniku na strani 76 zgoraj. 
Poglej si odpiranje in zapiranje listnih rež v spletnem učbeniku: 
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1547/index3.html levo. 
 
Dodatna naloga: kaj je TRANSPIRACIJA? 
 
Če imaš možnost, si natisni spodnji učni list in ga reši, sicer pa naloge preriši/prepiši in reši v 
zvezek. Rešen učni list mi pošlji v spletno učilnico. 
 
Prijeten dan ti želim! 
Tvoja učiteljica 
 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/2003/index3.html
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1547/index3.html


 

 

 

 

 



4. ura  - Slovenščina, Dobrila Vučenović 

Dragi šestošolci in šestošolke. 
 
Še vedno ostajamo pri glagolu. Navodila za današnjo uro najdete v spletni učilnici. 
 
Lep pozdrav 
učiteljica Dobrila V. 

 

5. ura  - Šport, Simona Tomšič 

 

Pozdravljene! 

 

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! 

 

 

 

 

 

 

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


MOTORIKA 
 
V šoli na urah športa je pogosto veliko govora o motoriki 

otrok oziroma njihovih motoričnih sposobnostih. 

Predvsem v spomladanskem času, bolj natančno meseca 

aprila, ko na vseh osnovnih šolah in tudi srednjih šolah 

po Sloveniji izvajamo tako imenovana testiranja za 

športno-vzgojni karton (ŠVK). Kaj pa pravzaprav 

želimo in kaj je namen testiranj ŠVK? Kaj so motorične 

sposobnosti, katere poznamo, kako jih razvijamo in za 

kaj so pomembne? Da bi si znali odgovoriti na 

zastavljena vprašana, se bomo v tem teoretičnem sklopu 

posvetili razlagi motoričnih sposobnosti. 

 

MOTORIČNE 

SPOSOBNOSTI 
 
Vsi ljudje na svetu imamo motorične sposobnosti. Potrebujemo jih tudi za najpreprostejša dnevna 

opravila, premike in naloge. Obstaja več motoričnih sposobnosti, natančneje 6 in sicer: gibljivost, 

moč, koordinacija, hitrost, ravnotežje in preciznost (natančnost)! Prav vsi ljudje na svetu jih imamo 

vseh šest, a različno dobro razvite.  

 

Motorične sposobnosti se lahko razvijajo (trenirajo, izboljšajo) a ne vse enako, četudi v trening 

vložimo enako truda in časa. To pa zato, ker ima vsaka motorična sposobnost različni koeficient 

prirojenosti – ta pove, kolikšni del posamezne motorične sposobnosti je prirojen (zapisan v našem 

dednem materialu in tako določen ob rojstvu) in kolikšni del ostane na voljo za razvoj in izboljšanje s 

treningom. Primer: motorična sposobnost hitrost ima koeficient prirojenosti med 80 in 95 procenti, kar 

pomeni: 

1. da je motorična sposobnost hitrost v veliki meri prirojena (tako nam je lahko v 80 - 95 procentih 

prirojeno, da smo hitri ali pa nam je v 80 - 95 procentih prirojeno, da smo počasni). Tako da 

tisti, ki so hitri, so se hitri že rodili, s treningom pa so lahko še hitrejši. Medtem ko nekdo, ki po 

svoji naravi ni hiter (ima dedno prirojeno da je počasen) bo le s težka ali nemogoče tekmoval s 

tistim, ki ima hitrost že prirojeno na visoki ravni. 

2. da lahko na razvoj te motorične sposobnosti s treningom vplivamo le v obsegu 5 do 20 procentov 

(s treningom lahko vplivamo zgolj na razvoj tistega procenta motorične sposobnosti, ki ni 

prirojen – kar je pri hitrosti le v obsegu 5 – 20%). 

 

Razumevanje zapisanega je izjemno pomembno pri usmerjanju otrok in športnikov na njihovi 

športni/profesionalni poti, predvsem pa je pomembno pri sestavi vadbe za razvoj športnika ali 

otroka.  

Kot omenjeno, so motorične sposobnosti, opredeljene na podlagi objektivnih merjenj rezultatov 

(pridobljenih na podlagi testiranj velikega števila ljudi z merskimi inštrumenti) sledeče:  

 

1. gibljivost,  

2. moč,  

3. koordinacija,  

4. hitrost,  

5. ravnotežje in  

6. preciznost. 

 

Mnogi med motorične sposobnosti prištevajo tudi vzdržljivost, ki pa je dejansko funkcionalna in ne 

motorična sposobnost, saj je odvisna predvsem od dobrega delovanja dihalnega in krvožilnega siste 



5. ura – Šport, Žan Ocvirk 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. in 7. ura  - Računalništvo (neobvezni izbirni predmet), Borut Petrič 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

https://nraborut.blogspot.com/2020/04/odpravljanje-tezav-z-deljenjem.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nraborut.blogspot.com/2020/04/odpravljanje-tezav-z-deljenjem.html


6. in 7. ura  -  Tehnika in tehnologija (neobvezni izbirni predmet), Jerica Rajšek 

IZDELEK ZA PROSTI ČAS 

Čas izvedbe: 20.4. do 24. 4. 2020  

V času, ko ima učenec možnost. 

Pozdravljen ustvarjalec/ka.  

Prejšnjo nalogo si verjetno že opravil  in upam, da so jajčka dobila frizuro. Če si uporabil 

semena zelišč, mu lahko oblikuješ frizuro in zelišča uporabite pri kuhanju kosila. 

Ker bomo še kar nekaj časa doma, pa še prazniki se približujejo, boš naredil kitajsko igro 

TANGRAM. 

Cilji tega tedna: Iz debelejšega kartona izreži kose po spodnji sliki in jih pobarvaj. Lahko 

narediš tudi škatlico za shranjevanje kosov. PRED DELOM NE POZABI ZAŠČITITI MIZO, KJER 

BOŠ DELAL. 

I KVADRATEN KOS KARTONA RAZREŽI PO SLIKI 

 

 

 

 

 



II  KOSE LAHKO POBARVAŠ Z RAZLIČNIMI BARVAMI 

Uporabi barve, ki jih imaš doma.  

 

 

 

 

III  ZA SHRANJEVANJE KOSOV LAHKO UPORABIŠ VREČKO ALI SI 

IZDELAŠ ŠKATLICO  

 

 

 

IV  LAHKO ZAČNEŠ S SESTAVLJANJEM FIGURIC. ZA VSAKO FIGURO 

MORAŠ UPORABITI VSE KOSE  

 



Želim ti  obilo zabave, zanimivih figur, skratka uživaj in razmišljaj.  Povabi starše in naj se 

tudi oni preizkusijo v sestavljanju. Lahko mi pošlješ tudi fotografijo preko 

komunikacije/kanal ali pošlješ na e-mail jerica.rajsek@guest.arnes.si. Do takrat pa treniraj 

možgane s sestavljanjem tangrama. 

Lep pozdrav   Jerica Rajšek 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


