
Učno gradivo 6.Č za 20.4.2020 (ponedeljek) 

 

DOD TJA 

Dragi šestošolci. 
  
Za vajo še enkrat rešite test, ki ste ga pisali 11. 3. 2020 in ste ga dobili v spletni učilnici 
ponovno prejšnji teden. 
  
Vaša učiteljica 

 

SLJ 

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

ZGO – za 20. 4. 2020 in 24. 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 

 

ŠPO 

Navodila so v spletni učilnici. 

NAR 

Dragi učenec, učenka, 

ta teden bomo utrjevali in preverjali znanje poglavja IZ ŽIVLJENJA RASTLIN: 

- SEME in KALITEV, RAST IN RAZVOJ RASTLINE, 

- KORENINA, 

- STEBLO, 

- LIST, 

- TRANSPORT SNOVI V RASTLINAH.  

V spletni učilnici te čakajo naloge za utrjevanje in preverjanje znanja. Glede na vaše 

odgovore, bomo naredili analizo in po potrebi dodatno ustno razlago snovi. Zato je zelo 

pomembno, da naloge pravočasno oddaš!  

Verjamem, da ti bo uspelo! 

Tvoja učiteljica 

 

MAT 

V spletni učilnici te čaka ponovitev ploščinskih enot in še ponovna razlaga, kako na čimbolj 

enostaven način pretvarjati. 

 

NRA 6. in 7. učna ura – neobvezni izbirni predmet NRA 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

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