
UČNO GRADIVO, ČETRTEK, 7. 5. 2020, 6. C 

0. URA: DOPOLNILNI POUK MATEMATIKA 

Šestošolci! 

V urah pred prvomajskimi počitnicami in v začetku tega tedna ste ponovili ploščinske 

enote in ploščine likov. Osredotočili ste se na kvadrat in pravokotnik. 

Danes bomo to znanje utrdili. V spletni učilnici vas čakajo povzetek snovi ter vaje za 

utrditev znanja. 

Vaša učiteljica 

1. URA: ANGLEŠČINA 

Pozdravljen šestošolec, šestošolka, 

danes nadaljujemo s spoznavanjem praznikov. V prilogi preveri, če si jih prevedel prav.  

 

Sedaj pa reši nalogi 58 in 59 v delovnem zvezku na strani 99. Rešitve dobiš prihodnjič. 

 

V prilogi si lahko pogledaš praznike, ki jih praznujemo v Sloveniji. 

 

Še malo bomo utrjevali vsakodnevne aktivnosti. Svoje znanje preizkusi z interaktivnimi vajami na 

naslednji povezavi https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/everyday_activities.html  

 

That is all for today. Have a beautiful day. 

Mojca Vidmajer 

 

 

HOLIDAYS 

HOLIDAY DATE in Slovene this means 

CHRISTMAS  25th December BOŽIČ 

NEW YEAR'S DAY  1st January NOVO LETO/ PRVI NOVOLETNI 

DAN/ PRVI DAN NOVEGA LETA 

ST. VALENTINE'S DAY 14th February VALENTINOVO 

ST. PATRICK'S DAY 17th March DAN SVETEGA PATRIKA 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/everyday_activities.html


EASTER SUNDAY the first Sunday after the first 

spring full moon (prva nedelja po 

prvi spomladanski polni luni) 

VELIKONOČNA NEDELJA 

APRIL FOOL'S DAY 1st April PRVI APRIL - DAN NORCEV 

HALLOWEEN 31st October NOČ ČAROVNIC 

THANKSGIVING DAY last Thursday in November (zadnji 

četrtek v novembru) 

DAN ZAHVALNOSTI 

 

 

2. URA: NARAVOSLOVJE 

Draga učenka, dragi učenec! 
  
Današnja ura je še namenjena nespolnemu razmnoževanju rastlin, zato, če še nisi, dokončaj nalogo, 
ki je bila v ponedeljek objavljena v spletni učilnici (zapis snovi v zvezek). 



Ob 9.05 te bo v spletni učilnici čakala povezava do srečanja v živo v zoomu. Pojasnila so že 
objavljena v spletni učilnici, za dodatne informacije pa sem na voljo. 
  
Se vidimo! 
Andreja Starman  

 

3. IN 4. URA: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 1. SKUPINA 

Lep pozdrav! 

V spletni učilnici eAsistenta boš našel/našla analizo opravljene seminarske naloge oz. 

navodila za dopolnitev. 

Tvoja učiteljica 

 

3. IN 4. URA: GOSPODINJSTVO 2. SKUPINA 

Dragi učenci! 

V tem tednu boste opravili: 2. skupina dve (2) uri pouka gospodinjstva. 

 

2. skupina 

Pri teh dveh urah gospodinjstva boste ponovili in dopolnili znanje o ODPADKIH. Veliko znanja ste si 

pridobili z ločevanjem odpadkov doma, z obravnavo te učne snovi v preteklih letih šolanja. Najbolj 

sveže pa je znanje s sredinega CND na to temo. 

ODPADKI IN OKOLJE 

S pravilnim ločevanjem odpadkov pripomoremo k nadaljnji predelavi odpadkov, ter ohranjanju 

našega okolja, zdravi prsti, svežem zraku in ohranjanju pitne vode. Varčujemo pa tudi z energijo. 

Ločevanje odpadkov je naša skupna odgovornost. Pravilno ločevanje odpadkov se začne doma. 

Da se boste lahko tega naučili preberite učno snov v učbeniku od 26. do 29. strani.  

Natisnite in uporabite kot učno gradivo zloženko – Spremenjen način ločevanja odpadkov, ki jo 

najdete na spletni povezavi: https://www.komusg.si/navodila-za-locevanje-odpadkov 

(najdete jo lahko tudi pripeto pod to učno gradivo v spletni učilnici) 

Prilepite jo v zvezek. Zloženko dobro preučite in se naučite: 

• kaj so odpadki 

• vrste odpadkov in pravilno ravnanje z njimi 

• kako pobiramo odpadke 

• zakaj je potrebno odpadke ločevati 

• kako ločujemo odpadke: 

o embalažo 

o steklo 

o papir 

o biorazgradljivi odpadki 

o nevarni odpadki 

• v kateri zabojnik sodijo zgoraj zapisani odpadki 

• kaj pomeni reciklaža 

https://www.komusg.si/navodila-za-locevanje-odpadkov


• kaj lahko stori vsak izmed nas, da bo nastalo čim manj odpadkov 

 

Reši vajo 21 in 22 (DZ stran 15). 

Pomagajte pri pripravi jedi, ki jih pripravljate doma. Slikajte in mi posredujete eno sliko. 

Želim vam veliko zdravja in prijetnega druženja. 

 

Lep pozdrav,  

Milena Hriberšek 

 

5. URA: MATEMATIKA 

Šestošolci! 
 
Navodila za današnjo uro ste dobili že včeraj. Če naloge niste opravili, vas še vedno čaka v spletni 
učilnici. 
 
Vaša učiteljica 


