
6. b – Učno gradivo za 26. 5. 2020 

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

učilnici. 

0. ura – Dopolnilni pouk – slovenščina, Dobrila Vučenović 
 

Naloge za utrjevanje vas čakajo v spletni učilnici. 

Vaša učiteljica slovenščine 
 
 

1. in 2. ura- Gospodinjstvo, Andreja Starman 
 
Draga učenka, dragi učenec! 
  
V spletni učilnici te čaka razlaga prehranske piramide, navodilo za zapis snovi v zvezek in 
vprašanja za ponovitev. Tvoja naloga bo tudi prebrati novo snov – v učbeniku na straneh od 
54 do 62 se nahaja snov Ali je pomembno, kaj jem?. Preberi si jo in z odgovori na vprašanja 
oblikuj zapis v zvezek. 
  
Veliko radovednosti ti želim! Uživaj! 
Tvoja učiteljica 

 
 
1. in 2. ura- Tehnika in tehnologija, Mojca Arcet 
 
TIT 

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 

 

 
 
 
 
 



3. ura  - Angleščina, Lučka Rančigaj 
 
Pozdravljen 6-šolec/ šolka! (26. 5. 2020) 

 

1) Najprej si preglej prevode povedi iz naloge 5 na starni 145: 

Bolj sem podoben očetu.  

Z bratom sva oba podobna mami. 

Z bratom sva si podobna/ izgledava enako. 

S sestro imava oba temne lase. 

Jaz imam ravne lase, moj brat pa skodrane. 

Jaz sem vitek, moja sestra pa debela/ okrogla. 

Nisem podoben mami ali očetu. 

Imam mamine oči. 

Imava enak nasmeh. 

Imam enake oči. 

V moji družini smo vsi visoki. 

Vsi imamo svetle lase in modre oči. 

 

** Če je kdo reševal dodatno nalogo na strani 146, so rešitve: F, F, F, NG, F, T, T, NG, F, F, T, 

T, F, T, T, F, NG 

 

2) Danes si bomo pogledali značajske lastnosti ljudi. 

 

Odpri spletni učbenik na strani 147 (klikni tukaj) in poslušaj besedilo tako, da klikneš na plošček 

na levi strani. Nato besedilo še sam preberi. 

 

http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-5_datoteke/Page316.htm


3) V REMEMBER BOX-u na desni strani si lahko prebereš, kako vprašamo in odgovorimo, 

kakšen je nekdo po značaju. Prepiši REMEMBER BOX v zvezek. Naslov je DESCRIBING PEOPLE’S 

PERSONALITY (OPISOVANJE ZNAČAJA LJUDI).  

 

4) Nato se loti naloge 2.  V zvezek prepiši tabelico z različnimi značajskimi lastnostmi ljudi in 

jih tudi prevedi. Besede prevedi s pomočjo slovarja PONS (klikni tukaj) ali slovarja, ki pripada 

tvojemu učbeniku (klikni tukaj). PREVEDENE BESEDE SLIKAJ IN MI JIH POŠLJI.  

 

5) Nato sebe in še dve osebi v zvezek opiši s čim večimi značajskimi lastnostmi kot kažejo 

primeri v oranženm okvirčku naloge 2. 

 

6) Poslušaj še besedilo pri nalogi 3 in jo hkrati rešuj tako, da klikneš na smeškota na levi strani 

in na koncu check, da preveriš. Ni potrebno pisati v zvezek. 

 

7) Končaj pa delo v delovnem zvezku na strani 146, kjer rešiš nalogo 13.  

 

That is all for today. Have a nice day. 

Lučka Rančigaj 

 

 

 

 
 
 
 

https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-angleščina/prevajalnik
http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/SLOVAR.pdf


4. ura  - Šport, Žan Ocvirk 
 
Koordinacija 2: Vaje s kolebnico  
 
Odličen pripomoček za razvijanje koordinacije je kolebnica. Če doma nimaš kolebnice, si 
lahko pomagaš z navadno vrvjo. Na spodnjih povezavah najdeš različne primere vadb s 
kolebnico. Posebnega ogrevanja ne potrebuješ, saj je vadba s kolebnico primerna tako za 
glavni del, kot tudi za ogrevanje.  
 
https://youtu.be/0NIvRAaOdlQ  
 
https://youtu.be/rSYkJIOnT78 
 
Zaključni del ure je tokrat kombinacija razteznih vaj in vaj za koordinacijo različnih delov 
telesa. Sledi vajam na spodnji povezavi: 
 
https://youtu.be/v0liVF9P-JI 
 
Veliko zabave pri izvajanju vaj!  
 
 

4. ura  - Šport, Simona Tomšič 
 
Gradivo vas čaka v spletni učilnici. 

 
5. ura – Slovenščina, Dobrila Vučenović 
 

Šestošolci in šestošolke, 

ostajamo pri prislovih. Gradivo vas čaka v spletni učilnici. 

Vaša učiteljica slovenščine 

 

https://youtu.be/0NIvRAaOdlQ
https://youtu.be/rSYkJIOnT78
https://youtu.be/v0liVF9P-JI

