
UČNO GRADIVO 6. C, ČETRTEK, 28. 5. 2020 

0. URA: DOPOLNILNI POUK MATEMATIKA 
 
 

Šestošolci! 
 
Povzetek snovi in vaje za utrjevanje znanja vas čakajo v spletni učilnici. 

 

1. URA: MATEMATIKA 

Šestošolci! 

 

V pretekli uri ste spoznali, kako izračunamo prostornino kvadra. Danes boste usvojeno znanje 

utrdili in nadgradili. 

V spletni učilnici vas čakajo navodila za delo. 

 

2. URA: SLOVENŠČINA 

Šestošolci in šestošolke,  

ostajamo pri prislovu. Navodila za današnjo uro vas čakajo v spletni učilnici. 

Učiteljica slovenščine. 

 

3. URA: ANGLEŠČINA 

Hello 6th graders! 

Že je tu nov dan in prepričana sem, da ste pripravljeni na nove izzive. Najprej si preglej naloge 13, 14a, 14 b 

na straneh 146 in 147 v delovnem zvezku. Rešitve najdeš (tukaj) na straneh 5 in 6. 

 

Danes se bomo pogovarjali o boleznih. Najprej si boš pogledal videoposnetek, zato (klikni tukaj). 

 

Sedaj pa odpri spletni učbenik na strani 148 (klikni tukaj) in poslušaj besedilo tako, da klikneš na plošček na 

levi strani. Nato besedilo še sam preberi. 

  

V REMEMBER BOX-u lahko prebereš, kako nakoga vprašamo kako se počuti oziroma kaj mu je in tudi kako 
odgovorimo o našem počutju. Prepiši REMEMBER BOX v zvezek. Naslov je I DON’T FEEL WELL (NE POČUTIM 
SE DOBRO). 
  

Nato se loti naloge 2. Najprej poslušaj besedilo tako, da klikneš na plošček na levi strani. Nato v zvezek napiši 
naslov ACHES AND PAINS (MUKE IN BOLEČINE) in prepiši besedišče in ga tudi prevedi. Besede prevedi s 
pomočjo slovarja PONS (klikni tukaj) ali slovarja, ki pripada tvojemu učbeniku (klikni tukaj). 
 

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U5DZ.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5xZYFPJ0fps
http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-5_datoteke/Page294.htm
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-angleščina/prevajalnik
http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/SLOVAR.pdf


 
Nato poglej nalogo 3 na strani 149 (klikni tukaj). V zvezek prepiši manjši okvirček in prevedi izraze (I feel ill/ 
sick, dizzy, terrible, awful, tired. I don’t feel very well.) 
 
Iz velikega okvirčka pri nalogi 3 pa prepiši in prevedi le štiri povedi. Nekaj primerov najdeš spodaj: 
My leg hurts. – Noga me boli. 
My hand aches.  – Dlan me boli. 
My ears hurt. – Ušesa me bolijo. 
My feet ache. – Stopala me bolijo. 
 
 
Sedaj pa poslušaj še besedilo pri nalogi 4a. Klikni na plošček na levi strani. 
 
Vse, kar si napisal v zvezek, mi pošlji v priponki spletne učilnice. 
 
Danes si si zelo pridno zapisoval v zvezek. Prihodnjič pa te čakajo naloge v delovnem zvezku in interaktivne 

vaje. 

 

Wishing you a wonderful day. 

Mojca Vidmajer 

 

4. URA: ZGODOVINA 

V spletni učilnici te čakajo gradivo o šoli nekoč, utrjevanje in preverjanje ter navodila za začetek 

poglavja o kulturni dediščini. 

 

5. URA: GOSPODINJSTVO, 2. SKUPINA 

Dragi učenci!           25.5.2020 

V prihodnjih dveh tednih boste opravili tri (3) ure pouka gospodinjstva. Ker se snov povezuje, sami presodite, kdaj 

boste pripravili jed in kdaj boste obravnavali učno snov. 

     

Obravnavali boste učno snov: ŽIVILA Z VEČ MAŠČOB in ŽIVILA Z VEČ SLADKORJA 

1. Preberi učno snov v učbeniku stran 51 in zapiši deset živil, ki so bogata z maščobami in deset živil z več 

sladkorja. 

2. Preberi priloženo besedilo MAŠČOBE (priloga spodaj) in reši priložen učni list MAŠČOBE – GLAVNI VIR 

ENERGIJE (priloga spodaj). 

3. Nauči se maščobna živila (skica priložena na učnem listu). 

4. Razmisli, kaj si se naučil in odgovori na vprašanja, ki jih imaš zapisana na učnem listu (druga stran učnega 

lista) 

5. * ČE ŽELIŠ izračunaj, koliko maščob vsebuje pica (druga stran učnega lista). Upoštevaj recept v DZ, stran 52. 

6. Pripravi eno od predlaganih jedi: 

• Pica (DZ stran 52) 

• Krompirjeva musaka (DZ stran 53) 

• Ocvrte miške (DZ stran 56) 

• Pečeni makaroni (DZ stran 54) 

http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-5_datoteke/Page297.htm


• Pomfri krompir 

• Mafine (sam izberi recept) 

 

Dokazila o opravljenem delu pošlji do 5.6.2020. 

 

Želim vam veliko zdravja in prijetnega druženja. 

Lep pozdrav,  

Milena Hriberšek 

 

 

5. IN 6. URA: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, 1. SKUPINA 

ZNANOST PREKO DIGITALNEGA UČENJA  -  NAČRTOVANJE PROSTORA 

Dragi učenec/učenka! 

V prejšnjih  urah si se spoznaval z uporabo aplikacije MOZAIK.  

Danes boš postal arhitekt. Poglej v spletno učilnico, kjer te že čakajo natančnejša navodila. 

 


