
Navodila za delo v torek, 02. 06. 2020 

 

0. ura DOP. P. SLOVENŠČINA 

Učenci in učenke, 

vaje za utrjevanje nove besedne vrste - prislova - vas čakajo v spletni učilnici. 

 

Vaša učiteljica 

 

1. ura MATEMATIKA 

Šestošolci! 

 

Preteklo uro ste spoznali, kako izračunamo prostornino kocke. Da bo znanje o prostornini kocke še boljše, 

vas v spletni učilnici čakajo naloge za utrjevanje znanja.  
 

2. ura SLOVENŠČINA 

Dragi učenci, 

navodila za današnjo uro ostajajo enaka kot včeraj. Pridružite se mi še zadnjič v spletni učilnici. 

Prijazen pozdrav 

Učiteljica Karmen 

 

3. ura NARAVOSLOVJE 

Dragi šestošolci in šestošolke,  

 

pri današnji uri se bomo učili sestaviti določevalni ključ za določanje rastlin oziroma živali.  

Navodilo za delo te čaka v spletni učilnici,  

 

Vaša učiteljica  

 

4. ura ANGLEŠČINA 

Hello dear 6th graders! 

Danes smo še zadnjič skupaj v spletni učilnici, jutri pa se zopet vidimo. :-) 

Najprej si preglej naloge 15, 16, 17, 18 in 19 na straneh 147, 148 in 149 v delovnem zvezku. Rešitve najdeš 
(tukaj) na straneh 6 in 7. 
 
 

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


Današnja ura je namenjena tudi temu, da si pregledaš, če si opravil vse naloge, ki so bile podane v spletni 
učulnici. 
 
Tisti, ki ste opravili prav vse, pa lahko utrjujete svoje znanje angleščine na naslednji povezavi (klikni tukaj). 
 
Have a beautiful day. I will see you tomorrow! 
 
Mojca Vidmajer 

 

5. in 6. ura skupina 2 TEHNIKA 

ZNANOST PREKO DIGITALNEGA UČENJA  -  NAČRTOVANJE PROSTORA 

Dragi učenec/učenka! 

Tudi danes nadaljuješ z delom arhitekta. V kolikor imaš težave z dostopom do programa, lahko narišeš 

tloris svoje sobe (ali katerega drugega prostora)  v zvezek in pošlješ fotografijo. Poglej v spletno učilnico, 

kjer te že čakajo natančnejša navodila. 

 Učiteljica  Mojca Arcet 

 

5. ura skupina 1  GOSPODINJSTVO 

Dragi učenci!           25.5.2020 

V prihodnjih dveh tednih boste opravili tri (3) ure pouka gospodinjstva. Ker se snov povezuje, sami presodite, kdaj 

boste pripravili jed in kdaj boste obravnavali učno snov. 

     

Obravnavali boste učno snov: ŽIVILA Z VEČ MAŠČOB in ŽIVILA Z VEČ SLADKORJA 

1. Preberi učno snov v učbeniku stran 51 in zapiši deset živil, ki so bogata z maščobami in deset živil z več 

sladkorja. 

2. Preberi priloženo besedilo MAŠČOBE (priloga spodaj) in reši priložen učni list MAŠČOBE – GLAVNI VIR 

ENERGIJE (priloga spodaj). 

3. Nauči se maščobna živila (skica priložena na učnem listu). 

4. Razmisli, kaj si se naučil in odgovori na vprašanja, ki jih imaš zapisana na učnem listu (druga stran učnega 

lista) 

5. * ČE ŽELIŠ izračunaj, koliko maščob vsebuje pica (druga stran učnega lista). Upoštevaj recept v DZ, stran 

52. 

6. Pripravi eno od predlaganih jedi: 

 Pica (DZ stran 52) 

 Krompirjeva musaka (DZ stran 53) 

 Ocvrte miške (DZ stran 56) 

 Pečeni makaroni (DZ stran 54) 

 Pomfri krompir 

 Mafine (sam izberi recept) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games


Dokazila o opravljenem delu pošlji do 5.6.2020. 

Želim vam veliko zdravja in prijetnega druženja. 

Lep pozdrav,  

Milena Hriberšek 

 

 

 



 



 


