
Učno gradivo 6.Č za 15.4.2020 (sreda) 

 

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).  

✓ 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 

 

mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.liveworksheets.com/qr153818dp


NŠP6 

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.  

4.  

 

 

 

 



TJA Pozdravljen učenec/ učenka 6. č! 

- Prejšnji teden si ponovil/a imena živali, se naučil/a opisati žival s pomočjo novega 
besedišča.  
Da ne boš tega pozabil/a, najprej ustno ponovi vse besede, ki so povezane z živalmi in 
preglej, kako opišeš žival. 
 
- Če še nisi prebral/a moje povratne informacije o opisu živali v spletni učilnici, to stori sedaj 
in naredi popravo v zvezek. 
 
- Sedaj odpri e-učbenik na strani 135. 
 http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-4_datoteke/Page2556.htm 
 
- V 1a nalogi si oglej slike, ki prikazujejo različne aktivnosti in hobije ter poskusi najti besedo za 
prikazano aktivnost. 
 
 - Sedaj poslušaj 1b nalogo in jo beri zraven v učbeniku. Po poslušanju odgovori na vprašanja v 1c 
nalogi pisno v zvezek. Naslov je isti kot v učbeniku. Rešitve si lahko pogledaš tako, da klikneš na 
vijoličen krogec na levi strani. 
 
Neznana beseda: hiking – pohod, daljši sprehod 
  
- Na strani 136 si oglej miselni vzorec, ki prikazuje različne aktivnosti. V spodnji tabeli imaš aktivnosti 
razdeljene glede na glagol, s katerim uporabljamo aktivnost.  
Npr. play tennis, collect badges, watch TV.  
 
Besede si prepiši v slovar (vedno skupaj z glagolom) in jih prevedi ali si list natisni, če imaš to 
možnost. Če kakšne besede ne razumeš, jo poišči v slovarju PONS. 
 

HOBBIES & FREE TIME ACTIVITIES 

PLAY (igrati) 
tennis, table tennis 
volleyball, basketball, football, handball 
badminton 
chess 
marbles 
darts 
the guitar, the piano, the drums 
cards 
computer games 

COLLECT (zbirati) 
badges  
stamps 
posters 
CDs 
postcards 
napkins 
stickers 
dolls 
… 

OTHERS (drugo) 
watch TV 
do my homework 
read 
listen to music 
draw 
chat on the internet 
surf the internet 
… 

Have a nice day! 
 

http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-4_datoteke/Page2556.htm


SLJ 

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 

 

TIT – 1. skupina 

TIT  POMLADNI IZDELEK IZ RAZLIČNIH MATERIALOV     

Čas izvedbe: torek, 14. 4. 2020 (dve šolski uri)                             Jerica Rajšek in Mojca Arcet 

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. 
 

 

GOS – 2. skupina 

Zdravo! 
Velikonočni prazniki so mimo. Verjamem, da ste si privoščili marsikatero jed, ki je sicer 
ne jeste prav pogosto. Za ta in naslednji teden pa sem pripravila novo nalogo. 
Pripravil/a boš jed po želji. Poslikaj pripravo jedi in njen končen izgled, zraven pa pripiši 
še recept. Nalogo objaviš v spletni učilnici. Najboljše reportaže priprave jedi bodo 
objavljene v K(o)rona časopisu. Časa imaš do 24. aprila 2020. 
Veselo na delo! 
Tvoja učiteljica! 
 

ŠPO 

Navodila so v spletni učilnici. 

 

 

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

