
Navodila za delo v torek, 05. 05. 2020 

 

0. ura DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINA 

Dragi šestošolci in šestošolke, 

 

vabim vas v spletno učilnico, kjer vas čaka nekaj nalog za ponavljanje in utrjevanje glagola. Vabljeni ste 

tudi, da mi pišete, če pri novi snovi (nedoločnik, namenilnik) potrebujete kakšno pomoč ali morebitno 

dodatno razlago. 

 

Vaša učiteljica 

 

1. ura MATEMATIKA 

V preteklih urah smo ponovili dolžinske in ploščinske enote ter se naučili, kako izračunamo obseg in 

ploščino pravokotnika in kvadrata. Danes bomo usvojeno znanje utrdili. Vabim vas v spletno učilnico, kjer 

vas že čakajo navodila za današnjo uro. 

Damjana Podpečan 

 

2. ura SLOVENŠČINA 

Dragi šestošolci, 

včeraj, ko smo se srečali preko ZOOM-a,  sem vam razložila, kdaj uporabljamo nedoločnik in kdaj 

namenilnik. Skupaj smo naredili tudi nekaj kratkih vaj. Danes vas čaka utrjevanje v DZ 2. Katere naloge 

bo potrebno rešiti, izveš v spletni učilnici. 

Prijazen pozdrav 

Učiteljica Karmen  

 

3. ura NARAVOSLOVJE 

Dragi učenci in učenke, 

Pri današnji uri bomo spoznavali RAZMNOŽEVANJE RASTLIN – nespolno. V spletni učilnici te čaka 
učni list in ustna razlaga snovi preko Loom-a. V spletni učilnici reši nalogo za utrjevanje znanja. 

Druga ura v tem tednu bo namenjena pripravi na ustno ocenjevanje znanja preko Zoom-a. Pogovorili se 
bomo o sistemu ocenjevanja, oblikovali skupine in utrdili snov. Vsa navodila te čakajo v spletni učilnici. 

Lep začetek tedna vam želim, 

učiteljica Doroteja Smej Skutnik 



4. ura ANGLEŠČINA 

Pozdravljen učenec, učenka 6. c razreda, 

v spletni učilnici eAsistenta boš našel/našla svoj ovrednoten pisni preizkus znanja, ki si ga pisal/a pred 

učenjem na daljavo. Priložena bo tudi podrobna analiza pisnega preizkusa znanja. Vsa podrobnejša 

navodila najdeš v spletni učilnici. 

Prijeten sončen dan ti želim. 

Tvoja učiteljica angleščine Mojca Vidmajer  

 

5. ura Skupina 1 GOS 

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 

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). 

 

https://www.komusg.si/navodila-za-locevanje-odpadkov


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 Skupina 2 TIT 

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

dopolnitev. 

 

 


