
UČNO GRADIVO, SREDA, 15. 4. 2020, 6. C 

0. URA: NEMŠČINA 

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.   

 

 

 

 



1. URA: SLOVENŠČINA 

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 

2. URA: ANGLEŠČINA 

Zdravo, 

si pripravljen/a? Še eno učno uro se bomo pogovarjali o hobijih in aktivnostih, ki jih počnemo 

v prostem času. Spodaj najdeš prevode besed iz prejšnje učne ure. 

Tokrat se boš lotil/a nalog v delovnem zvezku: 

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

Ko končaš, pa svoje znanje lahko preveriš 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. ☺ 

Your English teacher Mojca Vidmajer 

 

PREVODI BESED: 

HOBBIES & FREE TIME ACTIVITIES – HOBIJI & PROSTOČASNE AKTIVNOSTI 

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

OTHERS - ostalo 
watch TV – gledati televizijo 

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


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 
… 

 

3. URA: MATEMATIKA 

Šestošolci! 
 
Tudi danes te vabim v spletno učilnico, kjer najdeš navodila za delo. 
Obsege likov že znaš določiti. Danes pa bomo spoznali, kako likom določimo ploščino. 
 

Tvoja učiteljica 

4. URA: ZGODOVINA (15. 4. 2020 in 17. 4. 2020) 

Vsi napotki so v spletni učilnici. Povzemam jih še tu.  
V spletni učilnici te čaka tudi slikovno gradivo in zanimive povezave. 
 

Napiši naslov: Od naravnih sil do sodobnih virov energije 

Preglej besedilo v učbeniku, str. 46 – 47 in poišči odgovore na vprašanja: 

 

1. Kaj je izum? 
2. Za kaj vse je pračlovek uporabljal ogenj? (okvirček, str.47) 
3. Kje so našli najstarejše kolo? Koliko je staro? (fotografija, str. 48) 
4. Naštej izume Rimljanov (str. 49) 
5. Za kaj vse so uporabljali vodno kolo? (okvirček, str. 50) 
6. Zakaj parni stroj pomeni začetek nove dobe (str. 51)? Kaj vse je poganjal (6 stvari)? 
7. Kdaj so odkrili elektriko (str. 52)? 
8. Kdo je bil Nikola Tesla? 
9. Kaj je črno zlato? 
10. Kdaj so izumili prvi avto (glej rjav okvirček na str.53, desno)? 
11. Od kdaj uporabljamo jedrsko energijo? 
 

Stare starše povprašaj, če so se vozili s parnim vlakom.  Vprašaj tudi, kdaj so se prvič peljali z 

avtomobilom. Zapiši kakšno zanimivo dogodivščino.  

Neobvezno: 
 
 Več o najstarejšem kolesu najdeš tule: 
http://www.kolo5200.si/koliscar-si/ljubljansko-barje 
Več o parnih vlakih, ki so na rednih progah na Slovenskem vozili do 1978, najdeš na: 
https://www.zelezniskimuzej.si/ 
 
Na portalu Tehniškega muzeja si lahko ogledaš njihove razstavne eksponate: 
https://www.tms.si/digitalne-zbirke/ 
 
Več o začetkih letalstva na Slovenskem lahko izveš tule:http://zgodovina.si/brata-rusjan-in-prvi-
polet-z-letalom 

http://www.kolo5200.si/koliscar-si/ljubljansko-barje
https://www.zelezniskimuzej.si/
https://www.tms.si/digitalne-zbirke/
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5. URA: ŠPORTNA 

 

 

 



6. URA: RAZREDNA URA 

Že mesec dni je minil, odkar ste na zadnje sedeli v šolskih klopeh. Napišite, kako 

doživljate šolo od doma. Razmislite, koliko časa porabite, kje ga potrebujete največ, 

vam ga zmanjkuje, potrebujete veliko pomoči staršev, starejših bratov/sester, ste 

morda vi tisti, ki komu pomagate … Svoje občutke, misli, ideje, skratka vse, kar vam 

pade na pamet, lahko napišete v obliki pesmi, kratkega zapisa, spisa, stripa … In mi 

pošljete na naslov dvucenovic@gmail.com 

Vaša učiteljica 
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