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0. URA: DOPOLNILNI POUK MATEMATIKA 

Šestošolci! 
 

Naloge za dodatno utrjevanje računanja površine kocke in kvadra vas čakajo v 
spletni učilnici. 
 
Vaša učiteljica 
 

1. URA: ANGLEŠČINA 

Good morning 6th grader! 

 

Prejšnjo uro si se že lotil dveh nalog za opis osebe v delovnem zvezku. Tokrat te jih čaka še nekaj. 

Rešitve dobiš za vse naslednjič. 

 

Še prej pa si oglej videoposnetka (klikni tukaj) in (tukaj). 

 

Sedaj pa reši naslednje naloge v delovnem zvezku: 

stran 142/ 6, 

stran 143/ 7, 8, 

stran 144/ 9, 10*, 

stran 145/ 11, 12. 

 

Well done! Have a great day. ☺ 

Mojca Vidmajer 

 

2. URA: NARAVOSLOVJE 

Dragi učenci, drage učenke! 
Danes bodo vprašani tisti brez ocene. Urnik je zapisan v ponedeljkovi objavi. Ker ste 
se lepo pripravljali na ocenjevanje, danes drugega dela ne bo. Naslednji teden pa v 
zoomu ponavljamo razmnoževanje. 
  
Prijeten dan! 
Vaša učiteljica  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7zCNjzTEOeI
https://www.youtube.com/watch?v=Nkt9y8fWlm0


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

TIT  6. razred   delo na daljavo ZNANOST PREKO DIGITALNEGA UČENJA 

Čas:  21. 5. 2020 6.c1 

dve šolski uri                                                                                                       Jerica Rajšek in 

Mojca Arcet 

 

ZNANOST PREKO DIGITALNEGA UČENJA 

 

Dragi šestošolec/šestošolka! 

Današnji dve uri tehnike in tehnologije sta namenjeni spoznavanju znanosti preko digitalne 

tehnologije. 

Pri analiziranju seminarskih nalog, so se pokazale težave z obvladovanjem in uporabo 

aplikacij in podatkov na spletu. 

Cilj:  preko digitalnega učenja spoznavati in ob uporabljati ponujene aplikacije za  odkrivanje 

področja znanosti, ki te zanimajo. 

Poglej v spletno učilnico, kjer te čakajo natančnejša navodila in se podaj na raziskovalno pot!  

 

Učiteljici: Jerica Rajšek in Mojca Arcet 

  

 

3. IN 4. URA: GOSPODINJSTVO 2. SKUPINA 

Projektna naloga, rok oddaje, 22. 5. 2020. Navodila so v spletni učilnici. 

 

5. URA: MATEMATIKA 

Dragi šestošolci! 
 

V pretekli uri ste spoznali, da za merjenje prostornine uporabljamo votle mere 

(hektoliter, liter, deciliter, centiliter in mililiter). Danes pa boste izvedeli, da za 

merjenje prostornine uporabljamo tudi kubne mere (kubični meter, kubični decimeter, 

kubični centimeter in kubični milimeter). Naučili se boste tudi pretvarjanja med njimi. 

V spletni učilnici vas čakajo navodila za delo z nekaj video razlage. 
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