
6. b – Učno gradivo za 6. 4. 2020 

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

učilnico. 

0. ura – Dopolnilni pouk – angleščina, Lučka Rančigaj 
 
Dragi šestošolci! 
Rešite spodnje vaje za utrjevanje znanja. 
 
1. Oglej si razpredelnico in napiši, kaj posamezni otroci znajo  (+) in česa ne znajo (-). Uporabi 
can/ can’t.            

 
 

 Ben Sarah and Jack 
sing - + 

act + - 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Dopolni tabelo z manjkajočimi oblikami.                                                                              
 
 

+ - ? 

We like riding a horse. 
 

 
 

 

 She doesn’t play cards every 
day. 

 

  Can they do magic tricks? 
 

 

3. Poveži sličice vremenskih pojavov z ustreznimi besedami tako, da v okvirčke vpišeš 
ustrezno številko.                                                                                                                                

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. ura – Angleščina, Lučka Rančigaj 
 

Pozdravljen učenec/ učenka 6. b!  
 
- Najprej si na spodnji povezavi preglej rešitve nalog 43, 44, 47, 48 iz delovnega zvezka (stran    
12, 13, 14 v rešitvah). 
 
http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U4DZ.pdf 
 
- V priponki (v spletni učilnici) imaš besede, ki ti pomagajo pri opisu hišnega ljubljenčka. Če 
imaš možnost, si besede natisni, drugače jih prepiši v slovar.  
 
 - V drugi priponki imaš primer opisa hišnega ljubljenčka. Na podoben način tudi ti opiši 
svojega hišnega ljubljenčka (če ga nimaš, si izmisli). Opis mi pošlji preko spletne učilnice, kjer 
bo vprašanje zastavljeno v obliki priponke.  
 
Describing my pet 
 
My pet 
 
This is my pet. It's a dog. 
Its name is Piki.  
It's three years old. 
It's smart and funny. 
It has got a small head, two ears, four legs, a long tail and a snout. 
It lives in a doghouse. 
It eats meat and drinks water. 
It can bark and run fast. 
It can't talk or fly. 
I like it because it is friendly and fun. 
 
My pet 
 
This is my pet. It's a/ an ………….….…(animal). 
Its name is ………………………………… . 
It's ………………………… years old. 
It's …………………….. (what it is like). 
It has got ……………… (parts of the body). 
It lives in ………………………………… .  
It eats ………………………………… . 
It can ……………………………………… . 
It can't …………………………………… . 
I like it because it …………………………….. . 
 
 

Have a nice day.☺ 

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U4DZ.pdf


2. ura  - Matematika, Danica Gobec 
 
UTRJEVANJE ZNANJA 

SDZ 66 – 68   

V preteklih urah smo se naučili reševati enačbe in neenačbe. Danes bomo usvojeno znanje 

utrdili. 

1. V zvezek napiši naslov: VAJA 

 

2. Najprej odgovori na vprašanja iz sklopa Ali veš na strani 68. Poskusi brez uporabe zvezka in 

SDZ.  Odgovore zapiši v spletni učilnici v pripravljeno nalogo, da bom videla, kaj si se naučil/-a. 

 

3. V SDZ na straneh 66, 67, 68 reši naloge: 31, 33, 34, 35, 36 in 39.  

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 rešite še kakšno nalogo več, reši preostale naloge v SDZ. 

V primeru težav in nejasnosti, mi piši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



3. ura  - Naravoslovje, Andreja Starman 

Zdravo! 
 
Do sedaj bi moral/a v spletni učilnici že rešiti kratko preverjanje znanja. Ali si uspel/a? Imaš še 
kakšno vprašanje, ki ga ne znaš odgovoriti v zvezi s korenino in steblom? V tem primeru me 
takoj kontaktiraj preko sporočil v eAsistentu ali na andreja.je@gmail.com. 
 

Tako, sedaj pa v zvezek napiši nov naslov LIST. 

 
Gradivo se nahaja v učbeniku na straneh 72 do 74. Ker si prejšnjo uro snov že prebral/a, danes 
ne boš imel/a večjih težav pri izpisovanju. 
 

1. Osnovna zgradba 
Kaj je list? 
Ali se v kalčku že nahajajo listi? 
Sprehodi se na vrt in travnik. Odtrgaj en list narcise in en regratov list. Primerjaj ju. Oba nariši 
v zvezek ter označi njune dele. Pomagaj si s sliko v učbeniku na strani 72. 

- listno dno 
- listni rob 
- listna ploskev 
- listne žile 
- sedeči list ali pecljati list 
- pecelj  

 
Preriši desni del prereza lista s strani 73 (shema). Podobno smo že delali pri mikroskopiranju. 
Če se spomniš, smo v notranjosti videli en del, ki je bil bolj zeleno obarvan in drugi del, ki je bil 
vijolično obarvan. Na skici označi kako si po vrsti  sledijo plasti v listu. 
 
Kaj liste varuje pred izsušitvijo in zunanjimi vplivi? 
Kje se največkrat nahajajo celice listnih rež? Na spodnji sliki so listne reže – izgledajo kot par 
klobas. To sta dve celici, ki se premikata – odpirata in zapirata in tako omogočata izmenjavo 
plinov. Se še spomniš, da je ta nujno potrebno za potrebe fotosinteze in celičnega dihanja? 

 
 

2. Naloge lista 
Katera je poglavitna naloga listov? Prepiši zadnji odstavek v učbeniku na strani 73. 
 

mailto:andreja.je@gmail.com


3. Preobraženi listi  
Naštej preobražene liste. Kakšna je njihova naloga? 
*Dodatna naloga: ali poznaš še kakšne druge 'liste', ki pa v učbeniku niso omenjeni? Ali morda 
veš, katere so te rastline? 

 
 
 
 
Ko boš končal/a z zapisom o listih v zvezek, mi zapis fotografiraj in pošlji preko eAsistenta ali 
na andreja.je@gmail.com.  
 
Že pričakujem tvojo pošto! Lep dan ti želim! 
Tvoja učiteljica 
 

4. ura  - Slovenščina, Dobrila Vučenović 

Šestošolec, šestošolka, 

v prejšnjem tednu si spoznal/a, da lahko glagolu poleg osebe in števila določimo tudi čas, ki 

nam pove, kdaj je neko dejanje potekalo oz. kdaj se je nekaj dogajalo. Natančneje si 

spoznal/a sedanjik. Rešil/a si tudi naloge, s katerimi si svoje znanje utrjeval/a. Danes pa te 

čaka še en glagolski čas, in sicer preteklik.  Več o njem boš izvedel/a v spletni učilnici. 

Tvoja učiteljica.  

 

 

 

mailto:andreja.je@gmail.com


5. ura  - Šport, Simona Tomšič, Žan Ocvirk 

DNEVNI IZZIV 

Naslednje naloge opravi v poljubnem vrstnem redu kadarkoli v dnevu, lahko tudi v razmaku (npr. 

nekaj zjutraj, nekaj zvečer). 

V spletni učilnici mi pošlji odgovor, katera naloga ti je bila najbolj všeč in katera najmanj, lahko še kaj dodaš.  

Upam, da ti bo vadba popestrila dan! 

IME VAJE TRAJANJE / PONOVITVE 
https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI čas posnetka 

POSKOKI S KOLEBNICO / VRVJO/ ali BREZ 5 x 50 
NEPREKINJEN TEK na mestu 5 min 

VOŽNJA S KOLESOM / SKIROJEM / ROLERJI – le če imaš možnost varne izvedbe 10 min 
20 TREBUŠNJAKOV / 20 HRBTNIH DVIGOV 3 x 

VAJE OB MIZI  (glej spodaj) 1 X vsaka vaja po 15 sekund 

 

                            

                                                               

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


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

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

https://nraborut.blogspot.com/2020/04/objavljanje-programov-skupnem-studiu.html 

 

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

LES 

Čas izvedbe: 6.4. do 10. 4. 2020  

V času, ko ima učenec možnost. 

Pozdravljen ustvarjalec/ka.  

Prejšnjo nalogo si verjetno že opravil, zato jo boš ta teden nadaljeval in izdelal  jajčka s 

frizuro. 

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

uporabi že izdelano,vanjo postavi jajčno lupino z zemljo in semeni. Pridno zalivaj in pred 

prazniki bo lahko tvoja jajčka dobila novo frizuro. PRED DELOM NE POZABI ZAŠČITITI MIZO, 

KJER BOŠ DELAL. 

I ŠKATLICO IMAŠ ali IZDELAJ ŠE ENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  IZDELAJ JAJČKO S FRIZURO 

Potrebuješ   prazne jajčne lupine  

- zemljo (lahko iz krtine)  

- seme drobnjaka, peteršilja, vodne kreše, …  
POSTOPEK:  

https://nraborut.blogspot.com/2020/04/objavljanje-programov-skupnem-studiu.html


V PRAZNE POLOVICE JAJČNIH LUPIN NASUJ ZEMLJO IN POSEJ SEME ZELIŠČA, KI GA IMAŠ. 

RAHLO ZALIJ. NE POZABI NA REDNO ZALIVANJE. 

 

 

 

 

 

III  ZDRUŽI OBA IZDELKA 

 

 

Želim ti ustvarjalno delo, izdelki naj bodo tvoji, s tvojimi domislicami, kajti vem, da jih imaš 

ogromno. Lahko mi pošlješ tudi fotografijo preko komunikacije/kanal ali pošlješ na e-mail 

jerica.rajsek@guest.arnes.si. Do takrat pa pridno zalivaj čupkota in naj vam polepša 

praznično mizo. 

Lep pozdrav   Jerica Rajšek 

 

 


