
Učno gradivo 6.Č za 8.5.2020 (petek) 

MAT 

Poglavje obsegi in ploščine likov smo predelali. V spletni učilnici te čaka navodilo za 
utrjevanje znanja. 
 

ZGO 

Vsi napotki so v spletni učilnici. Povzemam jih še tu.  

V spletni učilnici te čakata tudi preverjanje in navodilo za pripravo izdelka za oceno. 

Vprašanja za utrjevanje in preverjanje prilagam tudi tukaj. 

 

• Napiši naslov : MEJE RAZVOJA ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJE 

 

Preberi besedilo v učbeniku, str. 54 - 55 in zapiši odgovore na vprašanja: 

1. Opiši vlogo računalnika v današnjem svetu. 

2. Koliko časa že uporabljamo svetovni splet? Kaj nam omogoča? 

3. Katere so negativne posledice tehničnega razvoja? 

4. Kaj je ekologija? 

5. Oglej si posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=GS32pRTURdI 

 

• UTRJEVANJE: ČLOVEK USTVARJA, RAZMIŠLJA 

1. Naštej 5 različnih človekovih bivališč iz preteklosti. 

2. Naštej človekova bivališča v sedanjosti. 

3. Primerjaj bivališča v preteklosti z bivališči danes. 

4. Naštej nekaj pomembnih izumov. 

5.  Za kaj vse so ljudje v preteklosti uporabljali vodno kolo? 

6. Za kaj vse so ljudje uporabljali parni stroj? 

7. Preberi besedilo in odgovori na vprašanja: 

Ko je Ljubljana leta 1849 postala končna postaja na južni železnici, je prevoz naprej do Trsta potekal z 

vozovi. Po voznem redu je voz za prevoz pošte, ljudi, paketov odpeljal iz  Ljubljane ob 6. uri zjutraj in 

prispel v Trst ob 19. 25. uri. Za pot je potreboval 13 ur in 25 minut. Leta 1857 je bila odprta železniška 

proga Ljubljana  - Trst. Prvi vlak, imenovan Pirano, je za pot potreboval 6 ur in 30 minut. (Po: Zgodovina 

železnic na Slovenskem, Ljubljana 1968) 

Katero prednost vlaka razbereš iz besedila? 

Navedi še dve prednosti vlaka v primerjavi s konjsko vprego. 

V katerem stoletju je železnica prvič povezala Trst in Ljubljano? 

Primerjaj vlak v 19. stol. z vlakom v 21. stol. 

8. *Kako izumi vplivajo na življenje človeka? Utemelji s primeri. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GS32pRTURdI


ŠPO 

VADBA ZA BOLJŠO GIBLJIVOST 

Pozdravljene, drage šestošolke in šestošolci! 

Pred vami je ena luštna vadba za boljšo gibljivost.  

Vse, kar potrebujete, je malo prostora in brisača, da boste lahko izvedli vse vaje. Vaje niso 

zahtevne, zato lahko k vadbi povabite tudi starše, bo še bolj zabavno. 

Vadbo na videoposnetku izvaja Hana, osebna trenerka in Lidlova ambasadorka zdravega 

načina življenja. 

Prijetno vadbo vam želim!  

Vadbo najdete na tej povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=jREDxTdLPUc 

 

 

RU 

Dragi učenci, 

razredno uro bomo izvedli preko ZOOMa. Osrednja tema razredne ure bo pregled obveznosti 

oziroma ocenjevanje znanja pri posameznih predmetih. 

Navodila s povezavo te čakajo v spletni učilnici. 

Se že veselim, da se kmalu spet vidimo, 

učiteljica 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jREDxTdLPUc


TJA 

Dragi šestošolec/ šestošolka! (8. 5. 2020) 

 

1) Prejšnjo uro si opisoval/a svoj dan. Prosim, da slikaš svoj zapis in ga pripneš POD 

POGOVOR Z UČITELJEM/ UČENCEM kar pod tem gradivom. Res bi želela, da pripneš nalogo 

tukaj, ker se potem zgodi, da kakšno stvar spregledam, ker mi pošiljate na različne konce. 

Na spodnji povezavi si poglej posnetek opisa dneva.  

https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU 

 

2) Danes boš opisal/a dan svojega očeta ali mame. Ko boš opisoval/a dan, je zelo pomebno, 

da pri glagolih dodaš končnico S/ES/IES. V priponki imaš tudi kratek PP z opisom dneva 

Garfielda, kjer lahko to vidiš. 

Preden začneš z opisom, si poglej še naslednji posnetek, kjer tudi lahko vidiš, kako 

pomembno je dodajanje končnice S/ ES/ IES v tretji osebi ednine. 

https://www.youtube.com/watch?v=oCpaty-OG5A 

 

3) Sedaj začni z opisom. Naslov: My father’s day ali My mother’s day 

Še vedno si pomagaj z glagoli v DZ na strani 87/ naloga 42 – moder okvir. 

 

Še nekaj glagolov, ki jih lahko uporabljaš (nekatere sem prevedla):  

prepare breakfast (pripraviti zajtrk), go to work (iti na delo), cook/ prepare lunch (kuhati/ 

pripraviti kosilo), clean the house (počistiti hišo), wash the dishes (pomiti posodo), go for a 

walk (iti na sprehod), go shopping, work in the garden, wash the car, help with my 

homework (pomagati pri domači nalogi), watch films, have a cup of coffee… 

 

ZAPIŠI NAJMANJ DESET POVEDI. ZRAVEN UPORABLJAJ ČASOVNE PRISLOVE (in the 

morning…), URE (at 6 a.m.) in PRISLOVE POGOSTOSTI (usually…).  

 

Začneš npr.  

My mother usually wakes up at 6 a.m.. Then she gets dressed, brushes her teeth and combs 

her hair….. 

 

Now take a break and relax.:))) 

https://www.youtube.com/watch?v=JwGnCIsLOpU
https://www.youtube.com/watch?v=oCpaty-OG5A


NEMŠČINA 

Navodila so enaka kot prejšnjo uro. Najdeš jih v zbirniku za sredo, 6. 5. 2020. 


