
Učno gradivo 6.Č za 21.5.2020 (četrtek) 

 

DOP MAT 

Šestošolci! 

 

Naloge za dodatno utrjevanje računanja površine kocke in kvadra vas čakajo v spletni 

učilnici! 

 

 

LUM 

Nadaljuješ nalogo z fotografijo - zadnji 2 uri. Nalogo oddate do petka. 
 

 

SLJ 

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 današnjo uro vas čakajo v spletni učilnici, kjer 

pa vas čaka tudi vabilo na zoom srečanje (ob 10.00),  za katerega smo se dogovorili. 

Učiteljica slovenščine 

 

MAT 

Spoznali smo že ploščine likov in površine teles. Danes se bomo ukvarjali z 
merjenjem prostornin. 
Podrobna navodila čakajo v spletni učilnici. 
 

 

 

 

 



TJA 

Pozdravljen 6-šolec/ šolka! (21. 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 

 

 


