
UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 6. RAZRED (6. 4. 2020–10. 4. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

Se še spomniš, kaj so besedne vrste in kaj je zanje značilno? Ta teden bo namenjen 
ponovitvi besednih vrst. 
 

 S pomočjo zvezka in SDZ ponovi besedne vrste, ki smo se jih učili (samostalnik, 

pridevnik,  glagol, prislov, števnik).  

Na povezavi https://folio.rokus-klett.si/?credit=SZVDPLUS6SNOP&pages=i (od 

str. 4 do 9) imaš miselne vzorce, ob katerih ustno ponoviš vse, kar je značilno 

za posamezno besedno vrsto. Ko boš to ustno ponovil, klikni na ikono 

kvadratek s kljukico v vrstici spodaj in tako preveri rešitve miselnih vzorcev. 

Ponovi in utrdi tudi sklone samostalnika. 

Lahko pogledaš tudi v spletno učilnico za 6. r na šolski spletni strani, kjer najdeš 

predstavitve posameznih besednih vrst in tudi nekaj učnih listov z vajami. 

 

 Pojdi na spletno stran https://interaktivne-

vaje.si/slovenscina_ps/oblikoslovje_6_9r.html in si pod kategorijo Oblikoslovje  

izberi nekaj interaktivnih nalog iz samostalnika, glagola ali svojilnih zaimkov, 

ki jih najdeš na povezavi, ter jih reši.  

 

 V spletni učilnici za predmet Slovenščina (6. razred) poišči učni list Pridevnik – 

vaje  pod poglavjem 5.  

V zvezek (na stran za delo z neumetnostnimi besedili) najprej napiši Vaja 

(ponovitev besednih vrst), nato pa prepiši in reši naloge z učnega lista.  

Rešitve nalog boš lahko preveril prihodnji teden prav tako v spletni učilnici. 

 

Na moj elektronski naslov mi lahko poročaš o svojem delu in napredku oz. če si 
imel/imela  pri kateri nalogi težave. Pošlji mi, prosim, tudi kakšno pesem, ki si jo 
napisal/napisala v preteklem tednu. 
 
BRALNO PRIZNANJE 
Kdor še ni osvojil bralnega priznanja, lahko to naredi tudi preko e-pošte. Na moj 
elektronski naslov damjana.hrovat@os-ljubecna.si pošlji kratko obnovo knjige, ki si jo 
prebral/prebrala, in osnovne podatke o knjigi (ime in priimek avtorja ter naslov). 
Vesela bom tudi tvojega mnenja o prebrani knjigi. Prebereš lahko katero od knjig, ki 
jih imaš morda doma, lahko pa si pod razdelkom Knjižnica na šolski spletni strani v 
sklopu Pouk na daljavo prebereš kakšna priporočila glede dostopa do e-knjig. Če boš 
imel kakšno vprašanje glede tega, mi lahko pišeš. 

 

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

 
 

 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=SZVDPLUS6SNOP&pages=i
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TJA  Naloge četrtega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 6. razred, 
in sicer v poglavju 27.  
 

 Če ti ostaja kaj časa in bi ga rad/rada koristno zapolnil/zapolnila, si poglej 
poglavja od 1 do 18. Tam boš našel/našla razlago snovi in različne dejavnosti 
na spletu, ki ti bodo pomagale pri utrjevanju in ponavljanju že obdelane snovi. 
Poleg tega lahko še večkrat rešiš kvize v poglavjih 25 in 26. 

 

 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: 
 

Človek razmišlja: iznajdbe, ki so spremenile življenje ljudi  
Prve iznajdbe v prazgodovini  
str. 62 
1. 
a) Delo v tovarni (roboti opravljajo težka in natančna dela), robotski sesalci, 
raziskovanje vesolja, pomoč zdravnikom pri operacijah ...) 
b) Nekatere stvari lahko delajo samostojno, brez pomoči človeka. 
2. 
a) nekaj, kar smo na novo iznašli 
b) Večinoma naključno in zelo počasi, med delom, opazovanjem.  
Večinoma načrtno, včasih tudi naključno, veliko hitreje kot nekoč. 
str. 63 
3. 
a) Najprej so uporabljali takšne, kot so jih našli v naravi, potem so jih obdelali z 
udarjanjem enega predmeta ob drugega, glajenjem. 
b) Individualni odgovori, npr.: Da, ker so jim omogočala večjo uspešnost pri lovu, 
preživetju. 
4. 
a) Individualne rešitve 
b) Gradnjo hiš, podpornih zidov, oblaganje sten, kipi, stopnice, vodnjaki   
str. 64 
4.toploto/gretje, pečenje/kuhanje, zaščito, druženje, izdelavo/oblikovanje 
 
 

 Preberi poglavje v SDZ: Iznajdbe v starem veku, str. 65, 66, 67, in reši naloge. 
 

 V spletni učilnici, tretje poglavje, pod naslovom Kolo z osjo, poglej kratek film o 
najdbi, ki je prva te vrste v Evropi. 
 

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

 
 

mailto:katja.medved@os-ljubecna.si


GEO 
 

 Na straneh 68  in 69 v učbeniku preberi besedilo pod naslovom Kaj je vreme? 
in Kakšno vreme lahko pričakujemo? 

 

 Na spletni strani irokus (https://folio.rokus-klett.si/) izberi Geografija SDZ6 in si 
na strani 80 oglej film z naslovom Vreme.  S pomočjo filma ustno pojasni, kaj je 
vreme.  

 

 Na spletni strani irokus (https://folio.rokus-klett.si/), Geografija SDZ6 si lahko 
na strani 80 ogledaš tudi ostala filma.   
 

 Reši nalogo 1. a) na strani 80 in nalogi 1. b) in 1. c) na strani 81. Pri reševanju 
nalog si lahko pomagaš s časopisom, svetovnim spletom. Vremensko napoved 
lahko prilepiš ali narišeš. Dopiši vir, kjer si dobil/dobila vremensko napoved. Ne 
pozabi napisati datum vremenske napovedi.  
Staršem pojasni, kakšno vreme lahko pričakujejo danes.  
 

NAR 
 

1. NALOGA 

 Odpri učbenik Aktivno v naravoslovje 1 na straneh 78 in 79, kjer je poglavje z 
naslovom Zgradba lista, na strani 80 pa še poglavje Preobraženi listi.  
Tvoja naloga je, da poglavji samostojno prebereš in si ogledaš slike.  
Nato odpri zvezek za naravoslovje, v katerega napiši naslov ZGRADBA LISTA. 
Pod naslovom oblikuj zapiske tako, da odgovoriš na vprašanja ali narišeš 
posamezne skice. Pomagaš si lahko tudi s power point predstavitvijo v spletni 
učilnici za Naravoslovje 6, kjer poiščeš 5. poglavje Živa narava in odpreš 
predstavitev Rastlinski organ list (vstopaš kot gost).  
 
Vprašanja, ki jih rešiš pisno v zvezek, so: 

1. Katera je najpomembnejša naloga lista? 

2. Preriši zunanjo zgradbo lista in na njem označi: listno dno, listni pecelj, listni 

rob, listno ploskev, glavno žilo, stranske žile. 

 
 

3. Preriši osnovne oblike listnih ploskev in jih poimenuj. Izbiraš lahko med pojmi: 

enostavna listna ploskev, deljena listna ploskev ali sestavljena listna ploskev. 

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


 
 

4. Kakšno obliko listov imajo naslednja drevesa: bukev, gaber, javor, jesen? 

5. Preriši obliko listov enokaličnic (npr. trav) in dvokaličnic (bršljan) ter opiši 

razlike v zgradbi! 

                           
6. Zelo mi je žal, da ne moremo skupaj mikroskopirati prečnega prereza listov. 

Čeprav je listna ploskev tanka, lahko pod mikroskopom vidimo, da je zgrajena 

iz več plasti oziroma tkiv. Vsako tkivo ima svoje naloge. Te naloge prepiši v 

zvezek: »Zgornja in spodnja povrhnjica varujeta notranjost lista pred izgubo 

vode. Pod zgornjo povrhnjico je stebričasto tkivo. Ime je dobilo po tem, ker so 

celice v obliki stebričkov. V tem tkivu poteka fotosinteza. Pod stebričastim 

tkivom je še gobasto tkivo. Ime je dobilo po tem, ker je med celicami veliko 

prostorčkov, kjer se zbirajo plini (kisik in ogljikov dioksid). V spodnji povrhnjici 

so odprtinice, ki se imenujejo listne reže. Skozi te odprtinice list sprejema 

ogljikov dioksid ali oddaja kisik. Skozi listne reže lahko iz lista izhlapeva voda, 

kar je pomembno, ker se na ta način rastlina ohlaja. Na prečnem prerezu lista 

lahko opazimo tudi žile.« 

7. Nato preriši spodnjo sliko prečnega prereza lista in na sliki označi: zgornjo in 

spodnjo povrhnjico, listno režo, stebričasto tkivo, gobasto tkivo in žilo, kot kaže 

primer. 

 
8. Nato v zvezek napiši podnaslov PREOBRAŽENI LISTI. Pod naslovom napiši: 

»Preobraženi listi so se spremenili in prevzeli nove naloge za rastlino. Med 
njimi poznamo: iglice (smreka), bodice (kaktus), luskolisti v čebulici (čebula), 
usnjati luskolisti (cvetni in listni popki) in cvetni listi (deli cveta).« Tvoja naloga 
je, da za vsak primer preobraženih listov poiščeš sličico ali preobražen list 
narišeš. Preobražene liste lahko poiščeš na spletu, še bolje pa je, če kakšen 
primer najdeš v okolici doma. 

LISTNA REŽA 



 
2. NALOGA 

 Odpri učbenik Aktivno v naravoslovje 1 na strani 81, kjer je poglavje z 
naslovom Rastline potrebujejo mineralne snovi. Preberi vsebino poglavja in 
izvedi poskus, ki je opisan na tej strani pod rubriko Naredi. Poskus lahko 
poenostaviš tako, da namesto sadik paradižnikov uporabiš enako velike vejice 
izbranih dreves ali grmov. Kot gnojilo uporabi tekoče gnojilo, ki ga mama 
uporablja za zalivanje svojih sobnih rastlin. 
 

 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  

 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.   

 

GUM  Reši križanko, pomagaj si z delovnim zvezkom 😊 

 

 

mailto:marjeta.gmirt@os-ljubecna.si
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  Vodoravno 

2. bobni, lončeni bas, kazoo, pavke... 

4. basovsko pihalo 

6. komorna skupina iz godal 

8. visoki moški glas 

9. glasbenik, ki igra klarinet 
 

    

  Navpično 

1. ni "sintesajzer", temveč? 

2. kratica za mladinski pevski zbor 

3. lahko je prečna, podolžna ... 

5. lahko so kuhinjske ali glasbene 

7. zaduši zrak 
 

 

 

ŠPO  Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. 

Vaje za moč lahko poskušaš dlje časa zadržati (60 sekund), premor med vajami 

pa naj ostane še vedno vsaj 30 sekund.  

 

 Enkrat tedensko, sam ali skupaj s starši, opravi 12 minut teka. Ogrej se s hojo, 

in razteznimi vajami. Nato teči 12 minut v pogovornem tempu, nato spet hodi 

in naredi 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 
 

 V tem tednu je tema tvoje naloge rokomet. Sledi navodilom, ki se nahajajo na 

spodnji povezavi. 

https://app.box.com/s/xydxf2eilcvlquhqxlw68c9ujuu0y9ik 

 

 Konec tedna (najkasneje v nedeljo) pošlji svojemu učitelju/učiteljici športa na 

e-mail naslov sliko rešene naloge in sliko dnevnika vadbe, iz katere je moč 

razbrati tudi opravljeno vzdržljivostno nalogo 12-minutnega teka. 

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. 

 

 Za sprostitev lahko izzoveš družinske člane na družabno igro: 

https://app.box.com/s/q9i6fb813kh0qvi88zbkqoyh0lhpnufc 

 

LUM  Vsa navodila za delo se nahajajo v spletnih učilnicah. Izbereš predmet LIKOVNA 
UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 6. Tvoja prva naloga je s področja 
ARHITEKTURE.  
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IZBIRNI PREDMETI 
TEHNIKA 

 Če je kdo izmed vas že naredil robota, mi lahko po elektronski pošti pošlje  
fotografijo in kratek opis (natasa.sedej@os-ljubecna.si).  

 Ker se bliža velika noč, je tukaj nekaj primerov izdelkov, ki jih lahko naredite. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=giqTWcq6nFk&feature=emb_
title 

                        

     
 

http://www.beko-si.com/blog/barvanje-pirhov-z-naravnimi-barvami/ 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=giqTWcq6nFk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=28&v=giqTWcq6nFk&feature=emb_title
http://www.beko-si.com/blog/barvanje-pirhov-z-naravnimi-barvami/


RAČUNALNIŠTVO (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 
 

 

 Današnja snov se navezuje na hobije. Prepiši si v zvezek naslov in primere. 
 

Was machst du gern? = Kaj rad-a počneš? 
 

 Ich schwimme gern. (= Ich mag Schwimmen.)   
     Rad-a plavam.    Rad-a imam (maram) plavanje. 
  
 
 

 Ich spiele gern Fußball. (= Ich mag Fußballspielen). 
    Rad-a igram nogomet.  Maram /rad-a imam nogomet. 
 
     
 

 Ich reite nicht gern. (= Ich mag nicht reiten.) 
        Ne jezdim rad-a.  Ne maram jezditi. 
 

 Am liebsten fahre ich Rad.       
      (= Najraje kolesarim.) 

 
oft= pogosto            -   Ich spiele oft Computerspiele. (Pogosto igram računalniške igrice). 

mag= imam 

rad, maram 

am liebsten = 

najraje 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http://projekti.gimvic.org/2009/2e/plavanje/delfin.jpg&imgrefurl=http://projekti.gimvic.org/2009/2e/plavanje/discipline.html&docid=B2gVtt6-5ogr6M&tbnid=MH6zLkhLs1B5SM:&w=604&h=342&ei=AHFgVMW6LM7Zas63gfgO&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.delo.si/assets/media/picture/20121008/djvu_1534160_zakeljm_iza-nogomet.jpeg?rev%3D2&imgrefurl=http://www.delo.si/sport/nogomet/pokal-slovenije-vecni-derbi-lahko-prepreci-le-zavrc.html&docid=TVitwgkhY0iL8M&tbnid=BqmFr6ojwJHotM:&w=1023&h=708&ei=S3FgVM3YLsvjasDFgKgG&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.si/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.jahanje.skrabec.si/&h=0&w=0&tbnid=wV-pCwOhwASq8M&zoom=1&tbnh=177&tbnw=284&docid=bZjIACrBgp8MxM&tbm=isch&ei=JXFgVP-VN9LsaKjXgpgE&ved=0CAQQsCUoAA
https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.sprinter.si/wp-content/uploads/2013/04/14.jpg&imgrefurl=http://www.sprinter.si/?page_id%3D108&docid=mko4ZiZsg2MGIM&tbnid=5Sw0HxAUT1WPcM:&w=600&h=400&ei=LHJgVMNRhe1ozuqC2As&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


 
manchmal= včasih  -  Ich lese manchmal ein Buch. (Včasih berem knjigo). 
 
Vsi glagoli se v 1. osebi (torej pri »ich«) končujejo na –e (ich tanze, surfe, male …). 
 
! Pri hobijih, pri katerih se pojavi glagol »spielen«, vedno najprej spregaš glagol, nato         imenuješ 
šport. Npr.: Ich spiele Volleyball (in ne: Ich Volleyball spiele)! 
 
 

 Vaja: Napiši po dva primera za hobije, ki jih: 
- maraš, 
- ne maraš, 
- opravljaš najraje, 
- opravljaš pogosto, 
- opravljaš včasih. 
 

 Za vsak letni čas (Winter, Frühling, Sommer, Herbst) napiši tri hobije, s katerimi se (lahko) 
ukvarjaš.  

Npr. : Im Winter fahre ich Ski, ich lese ein Buch, … 
           Im … 
 . 
 . 
  

 
 
 

 

NAVODILO za člane OPZ in MPZ 

  
Utrjujte pesmi iz cikla Gremo v kino: Kekčeva pesem, Bratovščina sinjega galeba, Sreča na vrvici, 

da boste besedilo znali povsem na pamet.  

Pomagajte si s posnetkom: 

https://www.youtube.com/watch?v=vJMyKhKy2Ls&t=30s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vJMyKhKy2Ls&t=30s

