
UČNO GRADIVO, 6. C, PETEK, 29. 5. 2020 

 

1. in 2. URA: GOSPODINJSTVO, 1. 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) 

• 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 

 

1. IN 2. URA: TEHNIKA, 2. 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. 

 



3. URA: NARAVOSLOVJE 

Draga učenka, dragi učenec! 

  

Za danes, drugo uro pri NAR ta teden, nimaš posebnega dela. Bi te pa povabila v 

zoom ob 10.15. Ponovili in utrdili bomo razmnoževanje in se pogovorili kaj je seme in 

kaj plod. Povezavo na videokonferenco najdeš v spletni učilnici. Vabljen/a! 

  

Prijeten dan! 

Vaša učiteljica 

 

4. URA: ŠPORT  

KOORDINACIJA 

 

Dragi šestošolci in šestošolke!  

Kaj je koordinacija, smo že pisali pri prvi koordinacijski uri, danes vas pa zopet 

čaka nekaj koordinacijskih vaj, ki so zelo zabavne. A najprej se je, kot vedno, 

potrebno ogreti, zato kar začnimo. 

 

Ogrevanje začnite s tekom na mestu, vsaj 20 sekund. 

Nato naredite sklop gimnastičnih vaj, kot jih izvajamo v šoli.  

 

Po takšnem ogrevanju smo pripravljeni na glavni del ure. Pripravljen imamo en posnetek z 

zelo zanimivimi vajami za koordinacijo. Najprej poglejte in posnemajte tega: 

https://www.youtube.com/watch?v=m1Qck6lNHYY 

 

Nato pa vas še čaka drugi, zabavnejši posnetek, ker ste tako dobro opravili vaje iz prvega 

posnetka. To je gibalni izziv, ki ga lahko opraviš doma, potrebuješ le malo prostora in rolice wc 

papirja. Gibalni izziv najdeš na tej povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=HNFb19Nozds 

 

Tako, to bi bilo za današnjo uro športne vzgoje vse. Ta teden smo tako zaključili koordinacijo. 

Naslednji teden pa pričnemo z ravnotežjem. Do takrat pa ostanite v gibanju! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m1Qck6lNHYY
https://www.youtube.com/watch?v=HNFb19Nozds


5. URA: SLOVENŠČINA 

Šestošolci, šestošolke, 

zadnja ura slovenščine v tem tednu. Spoznali ste novo besedno vrsto prislov. 

Današnjo uro bomo namenili utrjevanju znanja, ki ste ga usvojili. Več vas čaka v spletni 

učilnici. 

Želim vam uspešno delo in lep konec tedna. 

Učiteljica Dobrila 

 

7. URA: IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA 

Neobvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
6. razred 

Navodilo za delo: SREDA, 27. 5. 2020 & PETEK, 29. 5. 2020 (2 uri) 

 

Dragi učenci! 

Nov teden, nov začetek in novi delovni izzivi. Kaj nas čaka ta teden?  

1) Za začetek naj vas spomnim, da je potrebno do petka, 29. 5. 2020 oddati izdelek, ki bo 

ocenjen. Navodila so bila dana že prejšnji teden, so pa bila objavljena nato še enkrat (glej 

spodnjo objavo), da jih boste še lažje našli.  

2) Prejšnji teden smo začeli tudi z novo enoto. Spoznali ste se z nekaterimi poimenovanji 

poklicev, pa poglejmo (klikni na povezavo), kaj ste pravzaprav počeli.  

3) Sedaj je čas, da si v zvezku pripravimo tudi kratek slovar. Zato imejte pri sebi zvezek in 

pisala ter si oglejte naslednji filmček (klikni na povezavo).  

4) Kot je bilo že povedano, vas sedaj čaka še interaktivna delo. Povezavi najdete spodaj, 

potrudite se po svojih najboljših močeh. Zraven besede poklicev izgovarjajte na glas, da se vam 

čimprej vtisnejo v spomin.  

https://www.loom.com/share/b8c96cd2fcd845c6abefc6f517f89074
https://www.loom.com/share/dc62b042b61d4755a3271ec46d9f1f04


• https://www.liveworksheets.com/ce635936dd  

• https://www.liveworksheets.com/fi653312em  

V prilogi najdete danes tudi domino, »Človek ne jezi se« in bingo. Če imate možnost igre 

natisnite in jih z družinskimi člani tudi zaigrajte. V nemščini, seveda ☺. Če te možnosti nimate, 

pa naj vam služijo za idejo kako izdelati svojo igro.  

 

Lep pozdrav.   

Mojca Kacjan  

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/ce635936dd
https://www.liveworksheets.com/fi653312em

