
Učno gradivo 6.Č za 6.4.2020 (ponedeljek) 

DOP TJA 

Dragi šestošolci! 
Rešite spodnje vaje za utrjevanje znanja. 
 
EXERCISE 
 
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.                                                                                                                                
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SLJ 

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.  

ZGO 

Vsi napotki so tudi v spletni učilnici. 

Dokončaj delo od prejšnjič, če morda še nisi. 

Primerjaj način gradnje in gradbene materiale v preteklosti in danes.  
Primerjavo lahko tudi narišeš. 
 

MAT 

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


ŠPO 

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... 

Upamo, da ti bo vadba popestila dan! 

IME VAJE TRAJANJE / PONOVITVE 

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

POSKOKI S KOLEBNICO / VRVJO 5 X 50 

NEPREKINJEN TEK 5 min 

VOŽNJA S KOLESOM / SKIROJEM / ROLERJI 10 MIN 

20 TREBUŠNJAKOV / 20 HRBTNIH DVIGOV 3 X 

VAJE OB MIZI KO DELAŠ ZA ŠOLO (glej spodaj) 1 X vsaka vaja po 15 sekund 

 

                            

                                                               

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


NAR 

LIST 

V spletni učilnici te čaka še nekaj zanimivih posnetkov. Želim ti veliko uspeha!  

1. Osnovna zgradba in naloge lista 

a) Označi sestavne dele sedečega lista (levo) in pecljatega lista (desno).  

    Poišči in napiši 3 razlike med levim in desnim listom. 

 

 

b) Na sliki spodaj je prikazan prečni prerez listne ploskve pod mikroskopom. Poimenuj označene dele 

in odgovori na spodnja vprašanja. 

 

- Zakaj je pomembno, da je na zgornji strani lista voskasta prevleka? Kako jo mi opazimo na 

realnem listu v naravi? (poglej na listu v naravi, ali sobni rastlini) 

- Kakšno nalogo opravljajo listne reže?  

- Katera je poglavitna naloga lista? Zakaj je listna sredica zelene barve? 

 

c) Zakaj listavcem jeseni odpadajo listi?  

Pomoč: http://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/2761 

http://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/2761


2. Preobraženi listi 

a) Na rastlinah spodaj s puščico označi preobražen list, dopiši ime rastline in nalogo, ki jo opravlja 

preobraženi list. 

 

b) Primerjaj vitice vinske trte in graha. Opaziš razlike? 

3. S pomočjo spodnje skice napiši načrt za izvedbo poskusa: PRETOK SNOVI PO RASTLINI. Poskusa še 

ne izvajaj! Načrt mi oddaj v spletno učilnico. (Na vodi je tanka plast olja) 

 

 

NRA - Računalništvo 

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

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

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

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

