
Navodila za delo v torek, 26. 05. 2020 

 

0. ura DOP SLOVENŠČINA 

Naloge za utrjevanje vas čakajo v spletni učilnici. 
  
Vaša učiteljica slovenščine 
 

1.  in 3. ura MATEMATIKA 

Šestošolci! 

 

Spoznavamo enote za merjenje prostornine. V spletni učilnici vas čakajo naloge za utrditev znanja 

pretvarjanja prostorninskih enot.  

 

 

2. ura ANGLEŠČINA 

Hello 6th graders! 

Upam, da ste lepo zakorakali v zadnji teden meseca maja in ste še vedno polni energije za današnje naloge. 

Danes bomo namreč še malo utrjevali značajske lastnosti ljudi.  

Ponovi učno snov o značajskih lastnostih ljudi v zvezku od prejšnjič. 

 

Sedaj pa si poglej dva videa, kako opisujemo ljudi. Klikni (tukaj) in (tukaj). 

 

Čaka te še nekaj nalog v delovnem zvezku. Reši nalogi 13 in 14a na strani 146 ter nalogo 14b na strani 147.   

Pa še nekaj zabavnih vaj za utrjevanje opisa ljudi. Pa poglejmo, kako spretni so tvoji prsti? Klikni (tukaj), 

(tukaj) in (tukaj) – izberi ikono people. 

 

That is all for today. Have a lovely day. 

Mojca Vidmajer 

 

4. ura SLOVENŠČINA 

Dragi učenci,  

minulo uro ste se preizkusili v pisanju OCEN. Bile so zelo raznolike. V spletni učilnici vas čaka povratna 

informacija o vašem delu.  

Drugi del ure pa bo namenjen še zadnji vrsti besed, ki jo bomo v 6. razredu spoznali, in sicer 

PRISLOVOM. Le kaj bi to lahko bilo? 

 

Prijazen pozdrav 

Učiteljica Karmen 

https://www.youtube.com/watch?v=D7ZjMjfasfU
https://www.youtube.com/watch?v=dgqFsUAuP24&t=36s
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/make-the-sentences/people-and-appearance
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/appearance
https://www.englishactivities.net/english-topics-esl?level=primary


5. in 6. ura TEHNIKA skupina 1 

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. 

  

Učiteljici:  Jerica Rajšek in Mojca Arcet 

 

5. ura GOSPODINJSTVO skupina 2 

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 



 

 



 



 


