
Učno gradivo 6.Č za 12.5.2020 (torek) 

 

DOP SLJ 

Šestošolci in šestošolke,  
 
še vedno vas večina ni rešila nalog v spletni učilnici. Prosim, da to naredite. Pripravila 
pa sem tudi nekaj novih, kratkih vaj za utrjevanje snovi.  
 
Vaša učiteljica 
 

 

TJA 

Dragi šestošolec/ šestošolka! (12. 5. 2020) 

 

1) Prejšnjo uro si opisoval/a dan svojega očeta ali mame. Prosim, da slikaš svoj zapis in ga 

pripneš POD POGOVOR Z UČITELJEM kar pod tem gradivom.  

 

Danes imaš na urniku dve uri angleščine. 

2) Verjetno poznaš svoj urnik že na pamet. A mogoče veš, kako se šolskim predmetom reče v 

angleščini? Nekatere besede kot so Music, English… verjetno poznaš, kajne? Kaj pa besede 

urnik, razredna ura, tehnika… Te besede so ti verjetno manj znane. Danes jih boš spoznal/a.  

Odpri spletni učbenik na strani 85, si najprej poglej Annin urnik in poskušaj ugotoviti imena 

zapisanih šolskih predmetov v slovenščini. Nato poslušaj besedilo. 

http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-3_datoteke/Page944.htm 

 

Ko končaš s poslušanjem, reši nalogo 2 na strani 86 ustno. Pravilne odgovore si preveri tako, 

da klikneš na vijoličen krogec na levi strani. 

3) V priponki spletne učilnice te čaka besedišče povezano s šolskimi predmeti. Natančno si 

preberi besede. Za izgovorjavo si pomagaj s PONS slovarjem https://sl.pons.com/prevod 

Če imaš možnost, si besede natisni, drugače si jih prepiši v slovar. 

 

4) Sedaj reši naslednje naloge v delovnem zvezku. Pomagaj si s slovarčkom v priponki. 

stran 78/ nalogi 21, 22 

stran 79/ nalogi 23, 24 (ni potrebno rešiti učencem z DSP in ISP) 

http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-3_datoteke/Page944.htm
https://sl.pons.com/prevod


stran 80/ naloga 25a, b – zapiši svoj urnik in odgovori na vprašanja glede na svoj urnik 

5) Ko rešiš, si naloge tudi preglej. 

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U3DZ.pdf 

 

6) Za konec pa se poigraj z interaktivnimi vajami in sicer pod naslovom Class 6b Favourite 

Subjects in The School Timetable. 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone6_u3.html 

 

Now, you can take a break.☺ 

 

SLJ 

Šestošolci in šestošolke, 

včeraj ste prebrali besedilo o kolesarstvu in odgovorili na nekaj vprašanj, povezanih s 
tem športom. Besedilo, ki ste ga prebrali, se imenuje opis športa, pri čemer ostajamo 
tudi danes. Navodila te čakajo v spletni učilnici. 

Vaša učiteljica slovenščine 

 

MAT 

V spletni učilnici te čakajo naloge za utrjevanje računanja z decimalnimi števili. 

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U3DZ.pdf
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone6_u3.html

