
6. b – Učno gradivo za 13. 5. 2020 

 

0. ura  - Nemščina (neobvezni izbirni predmet), Mojca Kacjan 

Neobvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
6. razred 

Navodilo za delo: SREDA, 13. 5. 2020 & PETEK, 15. 5. 2020 

Dragi učenci! 

Upam, da ste zdravi in dobrega počutja ter da vas preveč ne tare spomladanska utrujenost.  

Danes v prilogi (spletna učilnica) najprej najdete lestvico najboljših v kvizu in pregled vaj, ki 

ste jih reševali prejšnji teden.  

Današnje naloge se lotite počasi, preudarno in premišljeno. V veliko pomoč vam bo v 

naslednjem tednu, ko boste dobili navodila za pripravo izdelka, ki bo ocenjen. Ampak o tem 

več naslednji teden.  

Na spodnji povezavi vas čaka interaktivni list z vajami bralnega razumevanja. Vsa tri besedila 

se odvijajo v trgovini, zato pri odgovorih razmišljajte o nakupovanju. Delovni list tako, kot si že 

navajen/a pošlješ na moj elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de  

✓ https://www.liveworksheets.com/yo460652ec  
 

Še nekaj namigov za uspešno reševanje. 

✓ Vsi odgovori se nahajajo v besedilih, zato naloge rešuj s pomočjo besedil.  

✓ Če ne gre drugače, si lahko pomagaš tudi s slovarjem (klikni na povezavo).  

✓ Dobro razmisli, preden kaj zapišeš. 

✓ Kaj že v nemščini pišemo z veliko začetnico? 

✓ Namesto ä, ö, ü, ß lahko pišeš tudi ae, oe, ue, ss. 

Nalogo je potrebno oddati do TORKA, 19. 5. 2020. Potrudi se po svojih najboljših močeh.  

 

Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine 

mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.liveworksheets.com/yo460652ec
https://sl.pons.com/prevod/nem%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina


0. ura  - Šport 6 (neobvezni izbirni predmet), Simon Krumpak 

Ogrevanje 
 

Poišči kolebnico ali vrv, ter opravi: 
- 50 poskokov sonožno (če se zmatiš, štej naprej) 
- 20 poskokov po L in D nogi 
- 30 poskokov (izmenično sonožno, D noga, L noga) 
- 20 poskokov nazaj 

 
Opravi izziva in povabi še svoje družinske člane 

1. Izziv: Skrivno življenje palic 

https://www.youtube.com/watch?v=g4eMCkXgwnU&list=PLD4kDkNED0JczjqVfSzdVlm2NM

1qZUpB4&index=9 

2. Izziv: Mumija 

https://www.youtube.com/watch?v=2CklCX_sqY4&list=PLD4kDkNED0JczjqVfSzdVlm2NM1q

ZUpB4&index=8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g4eMCkXgwnU&list=PLD4kDkNED0JczjqVfSzdVlm2NM1qZUpB4&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=g4eMCkXgwnU&list=PLD4kDkNED0JczjqVfSzdVlm2NM1qZUpB4&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=2CklCX_sqY4&list=PLD4kDkNED0JczjqVfSzdVlm2NM1qZUpB4&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=2CklCX_sqY4&list=PLD4kDkNED0JczjqVfSzdVlm2NM1qZUpB4&index=8


1. ura in 4. ura  - Angleščina, Lučka Rančigaj 

Pozdravljeni šestošolci/ šestošolke! (13. 5. 2020) 

 

1) Danes bomo začeli z novo enoto. Zato si v velik zvezek in v slovar zapiši naslov UNIT 5.  

Najprej bomo spoznavali dele človeškega telesa. Verjamem, da si se jih v preteklih letih že 

precej naučil pri pouku angleščine, kakšno besedo pa boš spoznal tudi na novo. 

 

2) Najprej hitro klikni na videoposnetka, kjer boš spoznal dele človeškega telesa (klikni tukaj) 

in (tukaj). Je bila med njimi kakšna nova beseda, ki je še ne poznaš? 

 

3) Sedaj pa odpri spletni učbenik na strani 142 (klikni tukaj) in poslušaj besedilo. Za zvok klikni 

na glasbeno zgoščenko na levi strani. Medtem, ko poslušaš pesem, bodi pozoren, kateri deli 

telesa so omenjeni v pesmi. 

 

4) Nato reši nalogo, ki jo najdeš tako, da pritisneš na smeškota na levi strani. Dele telesa moraš 

povezati z besedami. Rešitve so v vijoličnem krogcu. 

 

5) Sedaj pa brž vzemi svoj slovarček, napiši naslov THE BODY (TELO) in prepiši vseh 18 besed 

iz naloge 1a v učbeniku in jih tudi prevedi. Pomagaš si lahko s spletnim slovarjem PONS (klikni 

tukaj). Prevode besed mi pošlji v priponki spletne učilnice. 

 

6) Za zaključek pa reši naloge v delovnem zvezku: stran 140/ naloga 1, stran 141/ nalogi 2, 3 

 

That is all for today. 

Have fun! 

Lučka Rančigaj 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-5_datoteke/Page951.htm
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-angleščina/prevajalnik
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-angleščina/prevajalnik


2. ura   - Matematika, Danica Gobec 

Z decimalnimi števili že obvladaš vse  osnovne računske operacije. Čaka te utrjevanje in 
pregledna ponovitev snovi. 
Nekatere naloge v spletni učilnici ti bodo znane, z nekaterimi se boš srečal prvič. 
Uspešno delo ti želim. 

 

3. ura   - Naravoslovje, Andreja Starman 

 
Draga učenka, dragi učenec! 
  
V ponedeljek so bila podana navodila za dokončanje zapisa v zvezek o 
razmnoževanju. Če tega še nisi naredil/a, je danes skrajni čas, da snov dokončaš. 
Ne pozabi oddati dokazil v spletno učilnico. 
Danes pa velja še vabilo v zoom ob 10.15, kjer bomo ponavljali in utrjevali snov za 
ocenjevanje. Vabljeni! 
  
Srečno! 
 
 
 
 

5. in 6. ura   - Tehnika in tehnologija, Mojca Arcet (1. skupina) 

Dragi šestošolec/šestošolka! 

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

tehnologije. 

V spletni učilnici  te čakajo natančnejša navodila za  delo! 

Učiteljica 

Mojca Arcet 

 

                                

5. ura  - Gospodinjstvo, Milena Hriberšek 

Delo je v spletni učilnici. 


