
UČNO GRADIVO, PETEK, 8. 5. 2020, 6. C 

1. URA: ZGODOVINA 

ZGODOVINA, 6. c,  6. 5. 2020 in 8. 5. 2020 

• V spletni učilnici te čaka gradivo, da si ga ogledaš in navodila za pripravo izdelka za oceno. 
 

• Napiši naslov: Družina skozi čas 
 
V učbeniku preglej strani 70 – 75. 
 
1. Nariši in izpolni tabelo (ne prepisuj celih povedi, zapiši samo ključne besede): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. V 

arhivu Vesele 

šole se sprehodi po učni poti o družini skozi čas: 

http://arhiv.veselasola.net/veselasola.net/portal/ucne_poti/plus-druzina-

20130104/index#state=1 

 

 

 

2. URA: SLOVENŠČINA 

Šestošolci in šestošolke,  

počasi zaključujemo z glagolom. Znanje smo utrjevali in vmes preverjali z nalogami v 

spletni učilnici. Danes pa vas čaka preverjanje znanja, v katerem boste preverili vso 

svoje znanje o glagolu. Natančnejša navodila in preverjanje te čakajo v spletni učilnici.  

Tvoja učiteljica 

 

 

 

 

Naloge moških Naloge žensk 

Prazgodovina 

  

Prve civilizacije 

  

Antika (Stari Grki, 
Rimljani) 

  

Srednji vek 

  

http://arhiv.veselasola.net/veselasola.net/portal/ucne_poti/plus-druzina-20130104/index#state=1
http://arhiv.veselasola.net/veselasola.net/portal/ucne_poti/plus-druzina-20130104/index#state=1


3. URA: ŠPORTNA  

 

VADBA ZA BOLJŠO GIBLJIVOST 

 

Pozdravljene, drage šestošolke in šestošolci! 

Pred vami je ena luštna vadba za boljšo gibljivost.  

Vse, kar potrebujete, je malo prostora in brisača, da boste lahko izvedli vse vaje. Vaje niso 

zahtevne, zato lahko k vadbi povabite tudi starše, bo še bolj zabavno. 

Vadbo na videoposnetku izvaja Hana, osebna trenerka in Lidlova ambasadorka zdravega 

načina življenja. 

Prijetno vadbo vam želim!  

Vadbo najdete na tej povezavi: 

 

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

 

 

 

 

4. URA: GLASBENA UMETNOST 

VOKALNO INSTRUMENTALNE  

GLASBENE OBLIKE  
učb. Str.59,60,61  

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


 

5. URA: GOSPODINJSTVO 1. SKUPINA 

Dragi učenci! 

V tem tednu boste opravili: 1. skupina eno (1) uro pouka gospodinjstva. 

 

1. skupina 

Pri tej uri 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 
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o steklo 

o papir 

o biorazgradljivi odpadki 

o nevarni odpadki 

• v kateri zabojnik sodijo zgoraj zapisani odpadki 

• kaj pomeni reciklaža 

• 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. IN 6. URA: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 2. SKUPINA 

Lep pozdrav! 

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

navodila za dopolnitev. 

Tvoja učiteljica 

 

7. URA: NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET 

Neobvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
6. razred 

Navodilo za delo: SREDA, 6. 5. 2020 & PETEK, 8. 5. 2020 

 

Dragi učenci! 

Upam, da ste preživeli lepe prvomajske praznike, čeprav so verjetno bili drugačni 

kot po navadi. V tem tednu še utrjujemo snov z vajami, ki se nanašajo predvsem 

na igrače in pridevnike za opis igrač.  

 



Najprej sem za vas pripravila kviz na to temo. Prijavite se s svojim imenom, da 

lahko sledim vašemu napredku. Kviz najdete na spodnji povezavi:  

✓ Kahoot kviz 

 

Še druga današnja naloga: svoj interaktivni delovni list najdeš na spodnji 

povezavi, oddaš pa ga na moj elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de tako, kot 

si to počel/a tudi do sedaj.  

✓ https://www.liveworksheets.com/mc325667cu 

 

Še nekaj namigov 

za uspešno reševanje. 

 

✓ Pomagaj si z zvezkom, če drugače ne gre.  

✓ Dobro razmisli, preden kaj zapišeš. 

✓ Kaj že v nemščini pišemo z veliko začetnico? 

✓ Namesto ä, ö, ü, ß lahko pišeš tudi ae, oe, ue, ss. 

Nalogo (torej kviz in delovni list) je potrebno oddati do TORKA, 12. 5. 2020. 

Potrudi se po svojih najboljših močeh.  

 

Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine 

 

 

 

https://kahoot.it/challenge/05136152?challenge-id=86c2cc70-7aec-468a-b0e7-ebc72391563a_1588132425437
mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.liveworksheets.com/mc325667cu

