
6. b – Učno gradivo za 22. 5. 2020 

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

učilnici. 

1. ura in 5. ura – Slovenščina, Dobrila Vučenović 
 

Šestošolci in šestošolke, 

kaj naredite, ko potrebujete telefonsko številko? Pokličete prijatelja, prijateljico, vprašate 
starše ali pobrskate po spletu? Morda kdo pobrska po spletnem telefonskem imeniku? Danes 
boste spoznali značilnosti besedila, ki mu pravimo SEZNAM, mednje sodi tudi telefonski 
imenik. Navodila za današnji uri vas čakajo v spletni učilnici. 

Želim vam uspešno delo in lep konec tedna. 

Učiteljica Dobrila 

 
2. ura – Matematika, Danica Gobec 
 
Danes se boste preizkusili v znanju pretvarjanja merskih enot in računanja obsegov 
in ploščin likov. Želim vam uspešno delo. 

 
 
3. ura – Naravoslovje, Andreja Starman 

Dragi učenci, drage učenke! 
Danes bodo vprašani tisti brez ocene. Urnik je zapisan v ponedeljkovi objavi. Ker ste se lepo 
pripravljali na ocenjevanje, danes drugega dela ne bo. Naslednji teden pa v zoomu 
ponavljamo razmnoževanje. 
  
Prijeten dan! 
Vaša učiteljica 

 

 

 

 

 

 



4. ura  - Angleščina, Lučka Rančigaj 

 

Pozdravljen 6-šolec/ šolka! (22. 5. 2020) 

 

1) Danes si najprej preglej naloge od 4 do 7 na straneh 142 in 143 v delovnem zvezku. 

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U5DZ.pdf 

 

2) PAZI: Pri opisovanju izgleda las in postave uporabljamo glagola HAVE GOT in BE. 

Sedaj boš vadil/a opis osebe z reševanjem nalog v delovnem zvezku: 

stran 143/ naloga 8 

stran 144/ nalogi 9*, 10* 

stran 145/ nalogi 11, 12 

 

3) Za zaključek odpri učbenik na strani 144/ naloga 3. Napiši podoben dialog za svojega 

najljubšega igralca/ igralko/ pevca… v zvezek. 

 

Have an exciting day. 

Lučka Rančigaj 

 

6. ura  - Geografija, Irena Ramšak 

ZNAČILNOSTI CELIN  

1. Preberi besedilo v učbeniku na straneh 20 in 21, si podrobno poglej fotografije in 

zemljevid in prepiši povzetek (desno zgoraj na strani  21). 

2. Preberi besedilo in reši naloge v delovnem zvezku na staneh 36 - 38. 

 

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

 
Delo je namenjeno za dve učni uri. Navodila najdeš v zbirniku za sredo, 20. 5. 2020.  

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U5DZ.pdf

