
6. C UČNO GRADIVO ZA TOREK, 12. 5. 2020 

0. URA: DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINA 

Šestošolci in šestošolke,  
 
še vedno vas večina ni rešila nalog v spletni učilnici. Prosim, da to naredite. Pripravila pa sem tudi 
nekaj novih, kratkih vaj za utrjevanje snovi.  
 
Vaša učiteljica 
Dobrila V. 

 

1. URA: ANGLEŠČINA 

Pozdravljeni šestošolci in šestošolke, 

zopet je tu torek in kot sem obljubila, danes nadaljujemo z vajami za utrjevanje besedišča na 

temo človeško telo. Odpri delovni zvezek in reši naslednje naloge: 

stran 140/ naloga 1 

stran 141/ nalogi 2 in 3. 

 

Pa še naslednja naloga. Spodaj vidiš šest pošasti. Dve sta že opisani. Prepiši opisa v zvezek pod 

naslovom The Monsters. Nato pa še sam izberi dve pošasti in ju opiši. Pazi na dodajanje člena 

a/an pri enem delu telesa in na tvorbo množine pri večih delih telesa (npr. a nose, four legs). 

  

 

 

 

 

 

A-Monster has got eight eyes, a mouth, a tongue, two teeth, two ears, four hands, sixteen 

fingers, two legs, two feet, six claws and a tail. 

U-Monster has got two eyes, a nose, a mouth, three teeth, two ears, six arms, eighteen     

fingers, a chest, two legs, two feet and six toes. 

Opise mi pošlji v priponki spletne učilnice. 

 

Pa še skok na interaktivne vaje, da dodatno utrdiš svoje znanje delov delesa (klikni tukaj). 

 

Great work! Have a beautiful day. 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/body_4_5r.html


Mojca Vidmajer 

 

2. in 4. URA: MATAMETIKA 

 

Šestošolci! 
 
Preden začnemo z novo snovjo, bomo še današnji dve uri namenili utrjevanju 
znanja.  Utrjevali bomo računanje z decimalnimi števili, pretvarjanje dolžinskih in 
ploščinskih enot ter računanje obsega in ploščine. Naloge vas čakajo v spletni 
učilnici! 
 

Vaša učiteljica 

 

3. URA: ZGODOVINA 

ZGODOVINA, 6. c,  12. 5. 2020 

• Ne pozabi pravočasno oddati izdelka za oceno po navodilih v spletni učilnici 
 

• Naslov je še vedno Družina skozi čas 
 
V spletni učilnici te čaka gradivo, s pomočjo katerega preveri tabelo, ki si jo izdelal prejšnji teden. 
 
Preberi besedilo v učbeniku, str. 74 – 75. 
 

1. Izpiši značilnosti kmečke, meščanske in delavske družine v novem veku. 
2. Za kaj si je prizadevalo gibanje za enakopravnost žensk? 
3. Kaj meniš o  enakopravnosti žensk danes? 
 

5. URA: NARAVOSLOVJE 

NAR 6. razred  
 
Zdravo dragi učenci in drage učenke! Prejšnji teden ste napisali naslov RAZMNOŽEVANJE 
RASTLIN pa ste si podrobneje ogledali le nespolno razmnoževanje. 
 
Navodila, ki so pred tabo, so namenjena delu 2 uri zapored, se pravi za ta teden. V zvezek boš 
dokončal/a zapis o razmnoževanju rastlin, tudi o spolnem razmnoževanju. Snov najdeš v 
učbeniku na straneh 78 do 83. 
 
Najprej preveri, če je bil tvoj zapis prejšnje ure pravilen tako, da primerjaš moje odgovore s 
svojimi. Nato nadaljuješ s 3. točko. 
 

1. NASTANEK POTOMCEV 
Zakaj je pomembno razmnoževanje rastlin? Za obstanek vrst. 
Kakšni vrsti razmnoževanja poznamo? Spolno in nespolno. 



 
2. NESPOLNO RAZMNOŽEVANJE RASTLIN 

Kaj je nespolno razmnoževanje? Nespolno razmnoževanje je nastanek potomca iz enega 
starševskega organizma. 
Kateri deli rastlin omogočajo nespolno razmnoževanje? Našteješ in zapišeš lahko pod sliko, če 
nimaš tiskalnika, samo našteješ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ___pritlike_______________   _____zarodni brstiči________stebelni gomolj s poganjki_____    

  _____cepiči_____________   ____potaknjenec_________   poganjki in korenine iz korenike  
 
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?  
 

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


b) Opraševanje  
Kaj je opraševanje? 
Kaj oprašuje rastline? 
* 
* 
* 
 
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, 15. maja 2020, 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  
 


