
6. b – Učno gradivo za 20. 5. 2020 

Dragi učenci in učenke 6. b – vso gradivo najdete tudi v spletni 

učilnici. 

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

Neobvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
6. razred 

Navodilo za delo: SREDA, 20. 5. 2020 & PETEK, 22. 5. 2020 

 

Dragi učenci! 

Kako ste? Upam, da zdravi, dobrega počutja, naspani, nasmejani, polni energije pripravljeni na 

nova znanja.  

1) Danes vas za začetek najprej vabim na virtualni izlet v sosednjo Avstrijo. Zakaj in kam pa 

izveste TUKAJ (klikni na povezavo).  Ste se imeli lepo? Še lepše bi bilo, če bi lahko šli zares, 

kajne? Upajmo, da drugo leto.  

2) Zdaj pa veselo na delo. V prilogi v spletni učilnici danes najprej najdete pregled vaj, ki ste 

jih reševali prejšnji teden. Poiščite svoje ime in rezultat ter poglejte napake, ki ste jih morebiti 

naredili pri reševanju.  

3) Zakaj je bila naloga tako pomembna pa izveste TUKAJ in TUKAJ (klikni na povezavi). 

Izdelek torej oddate do 29. 5. 2020 in je ocenjen. 

4) Sedaj pa še k delu v tem tednu. Za smešen uvod poskrbi TALE PESEM (klikni na povezavo).  

O čem govori pesem? O barvah, res je. Pa še o čem? Bravo, o poklicih. To bo naša naslednja 

tema. BERUFE (poklici). V tem tednu bomo preverili, koliko jih že poznate, saj si velikokrat 

lahko pomagate tako s slovenščino kot tudi z angleščino. Pa poglejmo.  

https://izletpolzela.blogspot.com/
https://www.loom.com/share/592cab8e13064fc0b23ad294746e1970
https://www.loom.com/share/c240a3278c5f4330b3e1b33601d3dc27
https://www.youtube.com/watch?v=AGrsasgsFuQ


a) https://www.liveworksheets.com/il297116fz  

b) https://www.liveworksheets.com/mo406276ek  

5)Nalogo (oba zgornja delovna lista) je potrebno oddati do TORKA, 26. 5. 2020. Izdelek za 

oceno pa kot rečeno do PETKA, 29. 5. 2020. Potrudi se po svojih najboljših močeh.  

 

Mojca Kacjan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/il297116fz
https://www.liveworksheets.com/mo406276ek


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

 
Navodila za delo so v spletni učilnici. 

 
 
1. in 2. ura  - Gospodinjstvo, Milena Hriberšek 
 
V spletni učilnici so navodila za projektno delo. 

 
 
1. in 2. ura – Tehnika in tehnologija, Mojca Arcet 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ura  - Geografija, Irena Ramšak 

 

Nadaljuješ s poglavjem OBLIKE POVRŠJA. 

1. V učbeniku na strani 18 v rdečem okvirčku prebereš besedilo o nadmorski višini. 

2. Izpiši, kaj je nadmorska višina ali absolutna višina.  

3. Izpiši, kaj je višinska razlika ali relativna višina.  

4. Spodnjo skico preriši v zvezek.  

5. Reši nalogo: 

Nadmorska višina Polzele je 289 m. Nadmorska višina Gore Oljke je 733 m.  

Koliko znaša absolutna višina Polzele? 

Koliko znaša absolutna višina Gore Oljke? 

Koliko znaša relativna višina med Polzelo in Goro Oljko? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ura  - Angleščina, Lučka Rančigaj 

Pozdravljen 6-šolec/ šolka! (20. 5. 2020) 

 

Prejšnjo uro smo začeli z opisom osebe. Najprej si preglej, če si pravilno prevedel/prevedla 

besede v slovarju. 

tall – visok  gorgeous – čudovit    short - kratki 

short – majhen beautiful – lepa    long - dolgi 

slim – vitek  handsome – lep, čeden   dark - temni 

thin – suh  good-looking – čeden, prikupen, lep  fair - svetli 

fat – debel  nice-looking – čeden, lep   blond(e) - blond 

   nice – čeden, lep    straight- ravni 

   pretty – lepa, čedna    curly – skodrani 

   ugly – grd     ….. 

   nasty – grd, oduren, ogaben 

   horrible - grozen 

a beard – brada 

a moustache – brki 

He’s bald. - Je plešast. 

 

1) Odpri učbenik na strani 144 in ustno reši nalogo 2a, kjer povežeš slike z besedami. 

 

2) V ZVEZEK prepiši spodnji okvir. Ni treba naslova, ker si ga zapisal/a že prejšnjič, samo 

izpusti dve vrstici. 

 

a) PAZI: Za samostalnikom HAIR stoji glagol v ednini. Naj te ne moti, da besedo hair 

prevajamo v slovenščino lasje. 

Npr. My hair is brown. What colour is your hair?  

 

b) PAZI: Tudi brki so v angleščini v ednini in pred njimi stoji A.  

Npr. He has got a moustache. 

 



c) Poznamo tudi množinske samostalnike kot je BUTTUCKS (zadnjica) in za njimi stoji glagol v 

množini. 

Npr. His buttocks are big. 

 

d) Nepravilne množine: 

A TOOTH – TEETH 

A FOOT - FEET 

 

3) Sedaj odpri delovni zvezek in reši naslednje naloge: 

stran 142 / naloga 4 (razvrsti besede v 4 skupine – postava, na splošno, lasje, oči) 

stran 142 / naloga 5 

stran 142/ naloga 6 (odgovori na vprašanja in upoštevaj pravilo iz okvirčka) 

stran 143/ naloga 7 (napiši vprašanja k danim odgovorom in si pomagaj s vprašalnicami, ki 

smo jih zapisali prejšnjo uro) 

 

 

Have an exciting day. 

Lučka Rančigaj 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



5. ura  - Slovenščina, Dobrila Vučenović 

Dragi šestošolci in šestošolke, 

nova ura in nova snov. Radi gledate risanke, filme? Poznate risanko Hotel Transilvanija? Če da, 
se poskušajte spomniti česa o njej. Če ne poznate, pa vas bo mogoče naslednje besedilo 
spodbudilo k ogledu ali pa morda odvrnilo od njega. Prebrali boste namreč oceno ali kritiko. 
To je besedilo, v katerem avtor poda svoje mnenje o kakem delu, filmu, risanki ipd. in ga 
utemelji.  Več vas čaka v spletni učilnici. 

 

Vaša učiteljica 

 


