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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 6. RAZRED (14. 4. 2020–17. 4. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

 V tem tednu boš najprej z vajami ponovil/ponovila še  prislov in števnik.  Učni 

list najdeš v spletni učilnici Slovenščina 6, pod poglavjem 6. Naloge reši v 

zvezek za slovenščino na stran za neumetnostna besedila. 

 

 Nato boš ponovil/ponovila svoje znanje o veliki začetnici. V spletni učilnici pod 

poglavjem 1 najdeš PPT-predstavitev  Velika in mala  začetnica. PPT-

predstavitev prepiši v svoj zvezek za slovenščino na stran za neumetnostna 

besedila. Nato pa reši učni list z nalogami iz velike začetnice z naslovom 

Ponovimo, ki ga prav tako najdeš pod poglavjem 1 v spletni učilnici. 

 

 Pojdi na spletno stran https://interaktivne-

vaje.si/slovenscina_ps/pravopis_6_9r_3.html in si pod kategorijo Pravopis – 

Velika začetnica  izberi nekaj interaktivnih nalog iz velike začetnice, ki jih 

najdeš na povezavi, ter jih reši. 

 

 Rešitve učnega lista, ki si ga reševal prejšnji teden, lahko preveriš v spletni 

učilnici Slovenščina 6 v poglavju 5.  

 

Rešitve SDZ so v spletni učilnici pod poglavjem 9. Rešene naloge iz preteklih tednov si 
preglej s snopičem rešitev v spletni učilnici. Če želiš, pa lahko rešitve preveriš tudi na 
spletni strani https://www.irokus.si/izbirka, kjer se moraš najprej registrirati, nato pa 
izbrati SDZ Od glasov do knjižnih svetov 6, kjer v orodni vrstici te strani izbereš ikono 
kvadratek s kljukico, ki pomeni Prikaži rešitve. 
Če boš pri kateri nalogi imel/imela težave, mi lahko pišeš na moj elektronski naslov. 
 
 
Na šoli smo se odločili, da se v teh dneh spomnimo tudi na tiste, ki so nastanjeni v 
domovih za ostarele in so v teh dneh sami, saj jih že več kot mesec dni ne smejo 
obiskati sorodniki, niti tisti najbližji. Morda je med njimi tudi kakšen tvoj sorodnik ali 
sosed.  
Da jim nekoliko polepšamo vsakdan smo se odločili, da te povabimo, da napišeš pismo 
neznani starejši osebi. Tvoje pismo bomo posredovali Domu ob Savinji Celje, kjer jih 
bodo naključno razdelili svojim stanovalcem. In o čem naj pišeš? Tema je poljubna – 
lahko jim pišeš o stvareh, ki jih rad/rada počneš s svojimi babicami in dedki, o svojih 
najljubših hobijih, o svojih trenutnih dejavnostih in občutkih, lahko jim zgolj nakloniš 
kakšno lepo in spodbudno misel ali pa napišeš pesmico o pomladi. Svoje pismo pošlji 
na moj e-naslov do petka, 17. 4. 2020. 
 
 

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

https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/pravopis_6_9r_3.html
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/pravopis_6_9r_3.html
https://www.irokus.si/izbirka
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TJA  Naloge petega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 6. razred, 
in sicer v poglavju 28.  
 

 Če ti ostaja kaj časa in bi ga rad/rada koristno zapolnil/zapolnila, vadi dodatne 
naloge preteklih tednov, ko smo delali na daljavo, ali pa poišči vaje med 
ostalimi poglavji spletne učilnice. 

 

 Če te kaj zanima, imaš vprašanja, česa ne razumeš, piši učiteljicam angleščine. 
Naše elektronske naslove najdeš na spletni strani šole v zavihku Pouk na 
daljavo. 
 

ZGO  Preglej rešitve preteklega tedna: 
Iznajdbe v starem veku 
str. 65 
1. 
a) ura, voz, škripec, lončarsko vreteno, vodni mlin, žerjav 
b) Individualni odgovori 
2. 
Mezopotamiji 
polnega koluta 
Ljubljanskem barju 
 
str. 67 
3. 
katapult, oven, samostrel 
žetveni stroj, mlin na ročni in vodni pogon 
leseni žerjav, zidarski oder, dleto, šestilo, svinčnica 
 

 Preberi poglavje v SDZ: Iznajdbe v srednjem in novem veku, str. 68, 69, 70, 71 
in reši naloge. 
 

 V spletni učilnici, tretje poglavje, pod naslovom  Delovanje vodnega kolesa, 
poglej kratek posnetek o vodnem kolesu. 
 

 Ko so parni stroj vgradili v ladjo, je nastal parnik. Zagotovo poznaš zgodbo o 
Titaniku. V spletni učilnici, tretje poglavje, pod naslovom Titanik, imaš nekaj 
zanimivosti o tem slavnem parniku. Če imaš čas, jih preberi in poglej posnetke. 
 

 V spletni učilnici te prav tako čakajo PPT-predstavitve, ob katerih lahko snov 
utrjuješ. Če česa ne razumeš, mi lahko pišeš tudi na moj e-naslov: 
katja.medved@os-ljubecna.si 
 

GEO 
 

 Na straneh 70  in 71 v učbeniku preberi besedilo pod naslovom PODNEBJE (Kaj 
je podnebje?, Kako opišemo podnebje? in Kako podnebje vpliva na človeka 
in človek na podnebje?). 

 

 Na spletni strani irokus izberi SDZ 6 in si na strani 81 (https://folio.rokus-
klett.si/?credit=GEO6SDZ&pages=80-81) oglej film z naslovom Podnebje. S 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO6SDZ&pages=80-81
https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO6SDZ&pages=80-81
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pomočjo filma ustno pojasni, kaj je podnebje. 
  

 Na spletni strani irokus (https://folio.rokus-
klett.si/?credit=GEO6SDZ&pages=80-81), Geografija SDZ 6, si na strani 81 oglej 
tudi film z naslovom Podnebne spremembe. 
 

NAR 
 

 Odpri učbenik Aktivno v naravoslovje 1 na straneh 81, 82 in 83, kjer je poglavje 
z naslovom Transport snovi po rastlini. Poglavje je razdeljeno na tri 
podpoglavja. Prvo ima naslov Rastline potrebujejo mineralne snovi. Naslov 
drugega poglavja se glasi Rastline imajo dva transportna sistema, tretjega pa 
Delovanje listnih rež. Tvoja naloga je, da vsa tri poglavja samostojno prebereš 
in si ogledaš slike. Nato odpri zvezek za naravoslovje, v katerega napiši naslov 
TRANSPORT SNOVI PO RASTLINI. Pod podnaslovi oblikuj zapiske tako, da 
odgovoriš na vprašanja ali narišeš posamezne skice.  
 

 Podnaslov RASTLINE POTREBUJEJO MINERALNE SNOVI 
a) Kako rastline iz okolja dobijo v vodi raztopljene mineralne snovi? 

b) Za izdelavo katerih snovi rastline potrebujejo minerale? 

c) Preriši sliko rastline in označi z modrimi puščicami pot vode z minerali in z 

rdečimi puščicami pot v vodi raztopljenih sladkorjev po rastlini! 

 
 

 Podnaslov RASTLINE IMAJO DVA TRANSPORTNA SISTEMA 
a) Kako se imenuje sistem posebnih cevi v koreninah, steblu in listih, ki so jih 

razvile rastline? 

b) Prepiši in preriši v zvezek, kar je v narekovajih: »Vsaka žila je zgrajena iz 

vodovodnih cevi, zarodnih celic (kambij) in sitastih cevi. To zgleda takole: 

 

POVRHNJICA 

SKORJA 

STRŽEN 

ŽILA 

VODOVODNE 

CEVI 

SITASTE 

CEVI 

VODOVODNE CEVI    KAMBIJ     SITASTE CEVI 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO6SDZ&pages=80-81
https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO6SDZ&pages=80-81
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Kambij ali zarodne celice skrbijo, da iz njih na notranjo stran stebla nastajajo 
vedno nove vodovodne cevi, ki se steblo debeli, na zunanjo stran pa vedno 
nove sitaste cevi. Vodovodne in sitaste cevi so celice, ki so valjaste oblike. 
Vodovodne cevi so namenjene pretakanju vode in v njej raztopljenih 
mineralov. Sitaste cevi pa so namenjene pretakanju v vodi raztopljenega 
sladkorja.« 

c) V katero smer se pretakajo tekočine v vodovodnih ceveh in v katere smeri v 

sitastih ceveh? 

 

d) Lesnate rastline imajo deblo. Opiši, kako se po deblu pretakajo voda in 

hranilne snovi! V pomoč ti naj bo spodnja slika, ki prikazuje, kako v deblu 

nastaja kambijski obroč. Kambijski obroč tvorijo posebne celice, ki na notranjo 

stran debla proizvajajo vodovodne cevi, na zunanjo stran pa sitaste cevi, ki so 

del drevesne skorje. 

 

 

 Podnaslov: DELOVANJE LISTNIH REŽ 
Prepiši: »Na spodnji strani lista so v spodnji povrhnjici posebne celice, ki oblikujejo 
LISTNE REŽE. To so odprtinice, skozi katere list izmenjuje kisik in ogljikov dioksid ter 
oddaja vodo. Pojav oddajanja vode se strokovno imenuje TRANSPIRACIJA in prispeva k 
ohlajanju rastline.« 
Odgovori na vprašanja! 

a) V kateri smeri skozi listne reže potuje kisik in v kateri smeri ogljikov dioksid? 

b) Kako izhlapevanje vode skozi listne reže navzven vpliva na tok vode v 

vodovodnih ceveh? 

 

Za kakršna koli vprašanja sem ti na voljo na naslovu: marjeta.gmirt@os-ljubecna.si. Na 
ta naslov mi sporoči, kako opravljaš tedenske naloge, če imaš kakšne težave pri 
reševanju in predloge, kako ti lahko pomagam! 
 

TIT Nadaljevanje projektnega dela 

 Doma poišči različne polizdelke iz LESA (različne plošče, deske, palice, letvice 
…) in naredi poljuben izdelek iz teh materialov.  
V zvezek napiši, katere materiale  in kakšno orodje si uporabil pri delu.  
Opiši tudi potek izdelave oz. tehnološki list.  
 

 Narejen izdelek slikaj, fotografijo pa  pošlji na moj elektronski naslov.   
 

 

mailto:marjeta.gmirt@os-ljubecna.si
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GUM  Upava, da si dobro in tvoje delo doma poteka uspešno ! 
 

 V delovnem zvezku si v poglavju o trobilih (str. 38 in 39) izberi eno trobilo, ga s 
pomočjo delovnega zvezka natančno opiši in nariši (zapis in risba v zvezek). 

 

 Lahko slikaš s telefonom in pošlješ fotografijo na naslova: 
6.a: klara.raznoznik@os-ljubecna.si  
6.b: bernarda.pkink@os-ljubecna.si 

 

ŠPO  Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. 

Število vaj za moč lahko poskušaš povečati iz 4 na 6 in zadržiš 60 sekund, 

premor med vajami pa naj ostane še vedno vsaj 30 sekund.  

 

 Enkrat tedensko sam ali skupaj s starši opravi 8 do 12 minut teka. Ogreješ se s 

hojo in razteznimi vajami. Nato tečeš 12 minut v pogovornem tempu, nato 

spet hodiš in narediš raztezne vaje.  

Pri tem upoštevaj priporočila s strani SLOfit-a v sodelovanju z NIJZ in se jih 

dosledno drži.  

http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-
dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa 
 
Pred in takoj po 12-minutnem teku si izmeri srčni utrip. Pri tem si lahko 

pomagaš s športno uro, če jo imaš. Ta dva podatka tudi zapiši v dnevnik 

aktivnosti, zraven 12-minutnega teka. 

Pri teku lahko uporabiš tudi aplikacijo za pametne telefone.  

Podrobnejša navodila, zakaj in na kakšen način lahko dokumentiraš svoj tek, 

najdeš na spodnji povezavi. 

https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu  

 

 V tem tednu reši še tematsko križanko iz nogometa. Nahaja se na spodnji 

povezavi. 

https://app.box.com/s/g5uk1hb4gmi74pa6dcput7dm6ns8dgdl 

 

 Konec tedna (najkasneje v nedeljo) za tekoči mesec pošlji svojemu 

učitelju/učiteljici športa na e-naslov sliko rešene naloge, sliko dnevnika vadbe 

in dokumentirani 12-minutni tek. Elektronski naslovi učiteljev: 

https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/ 

 

Ostani aktiven/aktivna! Boljše se boš počutil/počutila in lažje opravil/opravila 

vse šolske obveznosti. Vsakih 45 minut prekini šolsko delo za 10 minut, 

prezrači sobo in se razgibaj. 

 

LUM  Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet – LIKOVNA 
UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 6. Ta teden je tvoja naloga vezana 
na praznične dni.  

mailto:klara.raznoznik@os-ljubecna.si
mailto:bernarda.pkink@os-ljubecna.si
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa
https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu
https://app.box.com/s/g5uk1hb4gmi74pa6dcput7dm6ns8dgdl
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
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GOS  Kar nekaj tednov smo že doma, v karanteni. Druži se vsa družina in vsi se 
zbiramo večkrat na dan pri mizi. Ker vsi sodelujemo pri pripravi dnevnih 
obrokov, tudi vemo, katera živila so v shrambi kupljena na zalogo. 
 

 Tvoja tokratna naloga je, da si pogledaš omaro ali police v shrambi in 
ugotoviš, katera živila si lahko skrbna gospodinja kupi na zalogo, da ji ni 
potrebno pogosto obiskovati trgovine.  
 

 V zvezek za gospodinjstvo zapiši naslov  NAČRTOVANJE NAKUPOV IN ZALOGA 
ŽIVIL 
Poišči čim več živil in jih zapiši. Napiši tudi, zakaj jih lahko kupujemo na zalogo. 
S pomočjo staršev pripravi seznam živil, ki bi jih morali naslednjič kupiti v 
trgovini. 

 
Ostani doma, bodi zdrav/zdrava, saj se bomo le tako lahko kmalu videli in kaj 
okusnega skuhali. Do takrat pa kuhaj doma. 
 

 

 

IZBIRNI PREDMETI 
TEHNIKA                     

NRA V forumu za radovedneže spletne učilnice Računalništvo v šestem razredu preberi 
navodilo za delo in nalogo opravi po navodilu. NE POZABI, da še moraš oddati v spletni 
učilnici načrt projektne naloge in končan projekt. Če boš pri delu imel težave, mi lahko 
v forumu napišeš sporočilo. Uspešno delo ti želim. 

 
 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA 
 

 
Tokrat najdeš vsa navodila za delo, vključno z nalogami, v spletni učilnici šole. Pod predmeti poišči 
Izbirni predmeti/nemščina 1/ 6. razred ali klikni na spodnjo povezavo 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-3 

 
 

 

NAVODILO za člane OPZ in MPZ 
  

 Čas je za pomladne pesmice! Vabiva vas, da ob poslušanju in petju uživate. 

 Pomagajte si s posnetki pevke Marjane Deržaj: 
ZVONČKI IN TROBENTICE: https://www.youtube.com/watch?v=mVTsyoLnHAU 
PTIČJE STRAŠILO: https://www.youtube.com/watch?v=5Wkn5_HtatA  
 
 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-3
https://www.youtube.com/watch?v=mVTsyoLnHAU
https://www.youtube.com/watch?v=5Wkn5_HtatA
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