
UČNO GRADIVO 6. C, PONEDLJEK, 4. 5. 2020 

 

0. URA: DOPOLNILNI POUK ANGLEŠČINA 

Gradivo se nahaja v spletni učilnici. 

1. IN 3. URA: SLOVENŠČINA 

Dragi šestošolci in šestošolke, 

čaka nas še zadnja snov, povezana z glagolom. Ukvarjali se bomo z neosebnimi 

glagolskimi oblikami. Morda veste, kaj bi to bilo? Razlaga vas čaka v spletni učilnici. 

Lep pozdrav 

Vaša učiteljica 

2. URA: GLASBENA UMETNOST 

Gradivo se nahaja v spletni učilnici. 

4. URA: ANGLEŠČINA 

Pozdravljen učenec, učenka 6. c razreda, 

v spletni učilnici eAsistenta boš našel/našla svoj ovrednoten pisni preizkus znanja, ki si ga 

pisal/a pred učenjem na daljavo. Priložena bo tudi podrobna analiza pisnega preizkusa znanja. 

Vsa podrobnejša navodila najdeš v spletni učilnici. 

Prijeten sončen dan ti želim. 

Tvoja učiteljica angleščine Mojca Vidmajer 

 

5. URA: NARAVOSLOVJE (za obe uri v tem tednu!) 

NAR 6. razred (4.-8. maj 2020) 
 
Zdravo dragi učenci in drage učenke! Počitnic je konec, nabrali ste si novo energijo, spet je čas 
za učenje.  
Prejšnjo uro smo si pogledali transport snovi po rastlinah. Tvoja naloga je, da v spletni učilnici 
odpreš rešen učni list in preveriš pravilnost tvojih odgovorov. Če imaš narobe – popravi, če ti 
kaj manjka – dopiši. 
 
Navodila, ki so pred tabo, so namenjena delu 2 uri zapored, se pravi za ta teden. V zvezek 
zapiši nov naslov: RAZMNOŽEVANJE RASTLIN 
S pomočjo vprašanj naredi zapis v zvezek. Snov najdeš v učbeniku na straneh 78 do 83. 
 

1. NASTANEK POTOMCEV 
Zakaj je pomembno razmnoževanje rastlin? 



Kakšni vrsti razmnoževanja poznamo? 
 

2. NESPOLNO RAZMNOŽEVANJE RASTLIN 
Kaj je nespolno razmnoževanje? 
Kateri deli rastlin omogočajo nespolno razmnoževanje? Našteješ in zapišeš lahko pod sliko, če 
nimaš tiskalnika, samo našteješ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ________________________   ________________________   ________________________    

  ________________________   ________________________   ________________________ 
 
Predlagam, da si ogledaš snov na tej povezavi: 
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1551/index.html, kjer si oglej animacijo na desni strani, ter 
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1551/index1.html.  
 
Dodatna naloga: mogoče ste ali še boste doma naredili potaknjence. Fotografiraj potaknjence 
v nastajanju in opiši, kako ste to naredili, ter oddaj v spletni učilnici pod komentar. Zelo radi 
se ukoreninijo listi afriške vijolice, vejice žive meje, vrtnic… 
 

3. SPOLNO RAZMNOŽEVANJE RASTLIN 
Kaj se združi pri spolnem razmnoževanju?  
Kakšni so potomci spolnega razmnoževanja? 
 

a) Cvet 
Kaj je cvet? 
V zvezek si skiciraj cvet in na skici označi njegove sestavne dele. Cvet lahko najdeš na domačem 
vrtu ali si pomagaš s shemami v učbeniku (str. 80) ali na 
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index1.html (animacijo lahko kadarkoli ustaviš, da si  
prebereš in označiš). Čemu služijo posamezni deli oz. kakšno nalogo imajo – dopiši na skici. 
 
Dodatna naloga: oglej si različne cvetove, ki jih najdeš na vrtu, travniku, gozdu… So vsi enaki?  

b) Opraševanje  
Kaj je opraševanje? 
Kaj oprašuje rastline? 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1551/index.html
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1551/index1.html
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index1.html


* 
* 
* 
 
Na cvetove češnje v vrtu rade priletijo žuželke: čebele, čmrlji, metulji in druge. Medtem, ko 
pijejo medičino, nevede tudi oprašujejo, zato takim rastlinam rečemo ___________________. 
 
Poglej si video na https://www.youtube.com/watch?v=bqHC4jvl0zo. Kaj se lahko zgodi, če 
zaradi onesnaževanja in prevelike uporabe kemijskih pripravkov pogine veliko število živalskih 
opraševalcev? 
 
Vse več ljudi se zaveda, da potrebujemo žuželke, zato zanje pripravljamo hotele za žuželke. 
Čemu so namenjeni? Fotografiraj svojega, če ga imate na vrtu, ali na spletu poišči sliko. Prilepi 
jo v zvezek. Skico lahko tudi narišeš, če nimaš tiskalnika. 
 
Precej več cvetnega prahu imajo rastline, ki jih oprašuje veter. Takim rastlinam rečemo 
_______________________. Cvetni prah (pelod) takih rastlin je zelo majhen in ga je ogromno. 
Zato ima spomladi veliko ljudi izražene simptome srbečih oči, kihanja in redkega izcedka iz 
nosu, ko ta pelod vdihnejo. Te osebe trpijo zaradi senenega nahoda oziroma imajo alergijo na 
cvetni prah. Pobrskaj po spletu in napiši vsaj 3 rastline, ki povzročajo seneni nahod: 
  ________________________   ________________________   ________________________ 
 
Količino cvetnega prahu se vidi tako, da so spomladi robovi luže rumeni. Tudi na avtomobilih, 
ki dlje časa stojijo, je rumen prah. Poglej si video na 
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index2.html spodaj desno. 
 
Tudi pod vodno gladino rastejo rastline s cvetovi. Kaj pa oprašuje njih? _____________ 
 

c) Oploditev  
Kaj je oploditev?  
 
Oglej si shemo v učbeniku na strani 82 in dopolni spodnji sestavek – prepiši ga v zvezek. 
Pomagaš si lahko tudi z animacijo na https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index3.html levo. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bqHC4jvl0zo
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index2.html
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index3.html


V dokazilo mi v spletno učilnico do petka, 8. maja, oddaj fotografije skice cveta in dopolnjenega 
zadnjega sestavka. Znanje boš utrdil/a naslednji teden z vprašalnikom v spletni učilnici. 
 
Prijeten teden ti želim! 
Tvoja učiteljica  
 

6. IN 7. URA: NRA – IZBIRNI PREDMET NRA 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

https://nraborut.blogspot.com/2020/05/navodila-za-projektno-delo.html 

 

6. IN 7. URA: TEHNIKA – IZBIRNI PREDMET 

IZDELEK ZA PROSTI ČAS 

Čas izvedbe: 4.5. do 8. 5. 2020  

V času, ko ima učenec možnost. 

Pozdravljen/a ustvarjalec/ka.  

Prazniki in prosti dnevi so kar prehitro minili. Ampak saj je samo še malo do velikih počitnic 

in v tem času bomo naredili še kakšen izdelek, pridobili pa boste tudi oceno na daljavo. 

Potrudi se pri izdelavi letala, saj ti bom delo in razlago ocenila.  

Se spomniš, ko smo v razredu izvedli tekmovanje s papirnatimi letalci in se pogovarjali o tem, 

kaj je pomembno pri spuščanju? Izdelaj vsaj dvoje letal po lastni izbiri in mi pošlji fotografijo 

letala, ki je letelo najdlje. Zraven napiši, od česa je bila odvisna dolžina leta letala. 

I IZ PISARNIŠKEGA PAPIRJA IZDELAJ LETALA 

Navodila za izdelavo in teoretične osnove spuščanja papirnatih letalc: 

https://www.youtube.com/watch?v=bVCCFxfOxus&feature=youtu.be 

POMOČ:  

1inč je približno 2.5 cm. 

Pregibe dobro utrdi. 

Pazi na konice, da jih ne zmečkaš. 

V video si poglej, kako spuščati letalce. 

 Tukaj pa najdeš še vse mogoče primere letal glede na zahtevnost sestavljanja. 

https://www.foldnfly.com/index.html#/1-1-1-1-1-1-1-1-2 

https://nraborut.blogspot.com/2020/05/navodila-za-projektno-delo.html
https://www.youtube.com/watch?v=bVCCFxfOxus&feature=youtu.be
https://www.foldnfly.com/index.html#/1-1-1-1-1-1-1-1-2


 

II  TRENIRAJ SPUŠČANJE LETAL 

 

 

 

 

III  POŠLJI MI FOTOGRAFIJO LETALA, KI JE LETELO NAJDLJE IN OPIŠI, 

OD ČESA JE BILA ODVISNA DOLŽINA LETA. 

 Želim ti  obilo zabave, zanimivih loopingov letal in dolge polete v neznano.  Lahko izvedeš 

tekmovanje z letalci v svoji družini. Pošlji mi fotografijo in opis preko komunikacije/sporočila 

ali pošlji na e-mail jerica.rajsek@guest.arnes.si.  

Do naslednjega tedna pa dober let.   Jerica Rajšek 

 


