
Učno gradivo 6.Č za 17.4.2020 (petek) 

 

MAT 

V spletni učilnici te čaka preverjanje znanja. 

 

ZGO 

Vsi napotki za obe uri v tem tednu so v spletni učilnici. 

Povzemam jih še tu.  

V spletni učilnici te čaka čisto kratko preverjanje. 

Napiši naslov: Grad 

1. Naštej gradove, za katere si že slišal. Podčrtaj tiste, ki si jih že obiskal. 

Zagotovo poznaš tudi našo Komendo. V tem trenutku ne moreš tja, lahko pa si jo predstavljaš ali 

pa jo obiščeš na spletni strani naše občine. 

Preberi še besedilo v učbeniku, str. 34 in odgovori na vprašanja: 

2. Kdo je živel na gradovih? 

3. Iz česa so gradovi zgrajeni? 

4. Kako so poskrbeli za zaščito gradu (rjav okvirček)? 

Neobvezno:  

Oglej si posnetek: https://4d.rtvslo.si/arhiv/ozemlje-na-prepihu/122506351 

V spletni učilnici te čaka še nekaj fotografij gradov. 

 

ŠPO 

UVODNI DEL: 

- Pripravi si prostor za vadbo (ca 3x3m) 

- Pripavi si pijačo 

- Pripravi si majšo brisačko  

GLAVNI DEL: 

- Sledi navodilom vadbe in poskušaj zdržati do konca 

https://www.youtube.com/watch?v=gC_L9qAHVJ8 

ZAKLJUČNI DEL: 

- Nastavi štoparico na 5 min, se uleži na hrbet in z zaprtimi očmi poskušaj sprotiti celo telo  

 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ozemlje-na-prepihu/122506351
https://www.youtube.com/watch?v=gC_L9qAHVJ8


NAR 

Dragi učenci,   

današnja ura je namenjena vsebini TRANSPORT SNOVI V RASTLINAH. 

V spletni učilnici bomo najprej pregledali načrte vaših poskusov. Odlični so! 

Nato si oglejte PowerPoint predstavitev, z ustno razlago snovi. Naredite izpiske. Med predstavitvijo 

imate tudi filmček, ter animacijo za lažje razumevanje. Oglejte si še mikroskopske slike (listne reže…). 

V spletni učilnici bom objavila nalogo za utrjevanje. Prosim odgovorite. 

V kolikor imate težave z dostopom v spletno učilnico, mi pišite na doroteja.smej@gmail.com. 

Ostanite zdravi, 

učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

 

 

TJA 

Dragi šestošolec/ šestošolka! (17. 4. 2020) 
 
- Včeraj si utrjeval/ a znanje z reševanjem nalog v delovnem zvezku. Sedaj si te naloge preglej 
(54a, 54b, 55, 57, 58, 59). 
 
http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U4DZ.pdf 
 
 - Danes boš ponovil/a Present Simple.  
 
PREDEN KLIKNEŠ SPODNJO POVEZAVO, KJER NAJDEŠ PREVERJANJE, SI PREBERI NAVODILA, 

KAKO BOŠ NALOGO ODDAL/A!!!!! 

Obiskal/a boš torej naslednjo spletno stran .  

https://www.liveworksheets.com/my22180cp 

 Ko list rešiš, na koncu klikneš FINISH! 

 Program ti bo ponudil tole okno:  

mailto:doroteja.smej@gmail.com
http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U4DZ.pdf
https://www.liveworksheets.com/my22180cp


 

 

 

 

 

 

 

 Izberi desno možnost, da svoj rezultat pošlješ meni.  

 Nato izpolni obrazec (pod sliko sem ti zapisala navodila v slovenščini): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tvoj ime in priimek.  

2. Tvoj razred. 

3. Tvoj predmet, to je ANGLEŠČINA.  

4. Moj elektronski naslov. (lucka.rancigaj@gmail.com) 

5. Klikneš SEND.  

 

6. Nalogo moraš rešiti do ponedeljka, 20. 4. 2020. 

 
 
PAZI: PRI PRVI NALOGI DODAJAŠ SAMO KONČNICO, NE PIŠE CELE BESEDE!!!!! 
 
 - Pa še nekaj. V priponki pošiljam test, ki smo ga pisali 11. 3. 2020. Zraven so tudi rešitve. Za 
vajo ga še enkrat reši in si preglej rešitve. Ni ti treba tiskati, v zvezek napiši samo rešitve 
nalog. TO TI NI TREBA NAREDITI DANES, LAHKO DO KONCA NASLEDNJEGA TEDNA. 
 
 
That's all. Have a nice weekend.☺ 


