
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 6. RAZRED (23. 3. 2020–27. 3. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 
 
 

Obvestilo (v SDZ na str. 60) 

 Če ti je ostala še kakšna nerešena naloga v sklopu Obvestilo (v SDZ na str. 60), 
reši najprej to.  

 V zvezek na stran za delo z neumetnostnimi besedili (jezik) zapiši naslov 
OBVESTILO in prepiši modri okvirček iz SDZ, str. 58.  

 V zvezek čim lepše prepiši  oz. preriši nalogo 3 na str. 61 v SDZ (bodi pozoren na 
obliko). Če si to že naredil, potem to navodilo preskoči. 
 

MALI OGLAS (SDZ, str. 64−66) 

 Preberi modri okvirček in reši naloge od 1 do 6 v SDZ.  

 V zvezek na stran za delo z neumetnostnimi besedili (jezik) napiši naslov MALI 
OGLAS in prepiši modri okvirček.  

 V zvezek reši nalogi 7 in 8 iz SDZ, str. 66. 
 

SEZNAM (SDZ, str. 66, 67) 

 Preberi modri okvirček in reši naloge v SDZ.  

 V zvezek na stran za delo z neumetnostnimi besedili (jezik) napiši naslov 
SEZNAM in prepiši modri okvirček.  

 V zvezek napiši en seznam (na razpolago imaš tri možnosti): na televizijskem 
zaslonu izberi program SLO 1 in v zvezek prepiši televizijski spored za en dan v 
tem tednu, in sicer od 7.00 do 12.00, ali napiši seznam nekaj knjig, ki jih imaš 
doma (avtorja in naslov), lahko pa namesto tega prepišeš seznam knjig za bralno 
značko za 6. r, ki ga najdeš na spletni strani OŠ Ljubečna. 
 

OCENA KNJIGE ALI FILMA (SDZ, str. 68−70) 

 Preberi modri okvirček na str. 68 v SDZ in reši naloge od 1 do 5.  

 V zvezek na stran za delo z neumetnostnimi besedili napiši naslov OCENA 
KNJIGE in prepiši modri okvirček.  

 

MAT  Vsa navodila za delo se nahajajo v spletnih učilnicah. Izbereš predmet – 
MATEMATIKA, nato Matematika 6. 
 

TJA  Naloge so v spletni učilnici Angleščina - 6. razred, in sicer v poglavju 25, kjer so 
rešitve nalog prvega tedna. Preveri, če si naloge naredil/naredila pravilno. Tam 
najdeš tudi naloge za drugi teden in rešitve zanje.  

 

 Ogledaš si lahko tudi poglavja od 1 do 16. Tam najdeš razlago snovi in različne 
dejavnosti na spletu, ki ti bodo pomagale pri utrjevanju in ponavljanju že 
obdelane snovi. 

 
Če česa ne razumeš in nikjer ne moreš najti razlage, lahko vprašanje posreduješ 
v Forum novic, kjer je odprta nova tema Dodatna vprašanja. 

 



ZGO  Gradbeništvo v srednjem veku – rešitve  
 

Preglej naloge, ki si jih reševal/reševala prejšnji teden. 
 
str. 47  
1. Visoke zgradbe in ozke ulice.  
2. Grad so zgradili na vzpetini, da so lahko nadzirali okolico. Pri gradnji je bila 
najpomembnejša varnost.   
str. 48  
3. jarek z vodo, stolp, obzidje, dvižna vrata  
4. V lesenih ali ilovnatih kočah,  streha pokrita s slamo, okna majhna, niso bila 
zastekljena, celotna koča en sam prostor, ogenj na sredi prostora,  na tla razgrnili slamo 
in živalske kože, pohištva je bilo malo. 
str. 49  
5. a) mestna vrata     obzidje    ozke, visoke hiše    trg   
b) Hiše so bile ozke in visoke, zgornji del je bil zgrajen iz lesa. Stranišča so imeli v hiši 
samo bogatejši.  
str. 50  
6.  a) skupni molitvi in obredom čaščenja bogov       b) zvonik        c) mošeje   
str. 51  
7. Nabirali so zelišča in z njimi zdravili bolne ljudi. Prepisovali so knjige. Vodili so šole, 
kjer so plemiške otroke učili brati in pisati. Zbirali so knjige, ohranjali in širili so znanje. 
 

 V SDZ preberi poglavji Gradbeništvo pred 200 leti ali Kakšna so bila nova mesta 
(str. 53, 54) in Gradbeništvo danes (str. 55, 56, 57) ter rešite naloge. 
 

 Na straneh 58 in 59 te čaka ponovitev teme Človek ustvarja: gradbeni dosežki. 
Reši, da utrdiš znanje. V spletni učilnici te čakajo PPT-predstavitve, ob katerih 
lahko snov utrjuješ. 
 

Če česa ne razumeš, lahko vprašanje posreduješ v Forum novic, kjer je odprta nova tema 
Dodatna vprašanja. 

 

GEO 
 

 V samostojnem delovnem zvezku na strani 66 preberi besedilo pod naslovom 
Zakaj so pozimi noči daljše? 
 

 V samostojnem delovnem zvezku na strani 66 reši nalogi 1 in 2, s katerima 
preveriš in utrdiš znanje o vrtenju Zemlje okoli svoje osi. 
 

 Na strani 66 preberi besedilo pod naslovom Zakaj kažejo ure različen čas? in na 
strani 67 besedilo pod naslovom Kako moramo prestavljati ure.  
 

 Na spletni strani irokus (https://folio.rokus-klett.si/) izberi Geografija SDZ6 in si 
na strani 67 oglej animacijo in film z naslovom Časovni pasovi. 
Z njuno pomočjo odgovori na vprašanja (vprašanja in odgovore napiši na list 
papirja, ki ga prilepiš v SDZ na strani 67): 
 

https://folio.rokus-klett.si/


1. Zakaj imamo na Zemlji, v istem času, različne dele dneva? 

2. Kateri kraji na Zemlji imajo enako lego glede na Sonce? 

 

 

 

3. Pojasni pojem KRAJEVNI ČAS. 

4. Na koliko časovnih pasov je razdeljena Zemlja? 

5. Pojasni pojem ČASOVNI PAS. 

 

6. Kateri časovni pas uporabljamo v Sloveniji? 

7. Kaj razmejuje DATUMSKA MEJA? 

 

 V samostojnem delovnem zvezku na strani 67 reši nalogo 3. 
Pomagaš si lahko z zemljevidom časovnih pasov v atlasu ali z zemljevidom iz 
animacije.  

 
 



 
 

NAR 
 

1. NALOGA 

 Prosi starše ali babice, da ti priskrbijo nekaj semen. Zelo primerna semena so fižolovo, 

koruzno, grahovo, pšenično, bučno seme. Nato poišči stekleno ali plastično posodo, v 

katero namesti vlažno papirno brisačo (lahko tudi prst). Ob rob kozarca namesti različna 

semena. Kozarec postavi na toplo in svetlo mesto. Poskrbi, da bo papirnata brisača ali 

prst vseskozi vlažna. Vsaj 14 dni opazuj, kako seme kali in se razvija v mlado rastlinico.  

 

 Pri opazovanju odgovori na vprašanja: 
- Kaj se razvije prej, koreninica ali steblo? 
- V katero smer rasteta koreninica in steblo? 
- Kdaj se bodo razvili prvi zeleni listi? 
- Kaj se dogaja s kličnima listoma? 
 

 Izdelaj tabelo, v kateri boš uredil/uredila in zapisal/zapisala vsakodnevna opažanja. 
Na list napiši kratko poročilo o poteku poskusa. Poročaj tudi o težavah, ki so se pri 
izvedbi poskusa pojavile. V šolo boste nato prinesli poročila in rastline, ki ste jih vzgojili.  
 
Poročilo naj vsebuje: 

- naslov (Opazovanje kalitve izbranega semena),  
- ime in priimek,  
- opis dela,  
- poročilo o opažanjih (odgovori na vprašanja), 
-  fotografijo ali shemo poskusa. 

 
2. NALOGA 

 Reši delovni list Utrjevanje znanja CD, FS in rastline, ki je v spletni učilnici 
Naravoslovje 6 v poglavju 5 z naslovom Živa narava (dostopate kot gost brez prijave). 
Delovni list lahko natisneš in ga rešiš. Rešenega moraš prilepiti v zvezek. Druga možnost 
je, da naloge rešiš v zvezek. Pri tem napiši naslov delovnega lista, datum in rešitve. 

 



TIT  Na spletni strani učilnice TIT6 prebereš poglavje 4 OBDELAVA LESA, POLIZDELKI, 
SUŠENJE LESA.  
 

 V zvezek si prepiši strani 7 in 8. 

 
GUM  Čaka te dirigentski izziv, ki je zabaven in smešen. 

 

 Oglej si videoposnetek na https://www.youtube.com/watch?v=cgaL-XV_7BM  
 

 Ob posnetku se nauči dirigentskih gibov. Gibe izvajaj sočasno z gledanjem 
videoposnetka. Videoposnetek pokaži še ostalim družinskim članom. 

 

 Po izvedenem dirigiranju poiščite odgovore na naslednja vprašanja: 
- Kdo je dirigent (ime in priimek)? 

- Je ta oseba pravi dirigent ali je kaj drugega po poklicu? 

- Zakaj je nastal ta videoposnetek? 

- Napiši naslov skladbe in skladatelja (pomagaj si s komentarji pod 

videoposnetkom). 

 

 Uspešen/uspešna boš, ko boš:  
- usvojil/usvojila dirigiranje na videoposnetku, 

- videoposnetek pokazal/pokazala družinskim članom, 

- zapisal/zapisala v zvezek svoje odgovore. 

 

NRA  Nadaljujete z izdelalo projektne naloge (v forumu za radovedneže spletne 
učilnice Računalništvo v 6. razredu so objavljena navodila za delo). Projektno 
nalogo izdelujete v Scratchu. Pri pisanju programa uporabljajte zaporedje 
ukazov, zanke, pogojne stavke, spremenljivke, funkcije… - ne pozabite projekta 
shraniti. Če boste imeli dodatna vprašanja, jih prosim zapišite v forumu. 
Uspešno delo vam želim. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgaL-XV_7BM

