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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 6. RAZRED (20. 4. 2020 – 24. 4. 2020) 

V začetku maja smo načrtovali kulturni dan, v okviru katerega bi raziskovali Celje in spoznavali 

ustanove v Celju. Zaradi izrednih razmer se v večjih skupinah verjetno še nekaj časa ne bomo 

sprehajali po Celju. Kulturni dan pa bomo kljub temu izvedli, le da bomo spoznavali Celje na 

drugačen način, preko spleta. En dan v tednu (dan si lahko izberete sami) namenite kulturnemu 

dnevu in se s pomočjo turističnega vodnika sprehodite po Celju. Po virtualnem sprehodu svoje 

znanje  preverite s pomočjo kvizov. Podrobne informacije o kulturnem dnevu  najdete v spletni 

učilnici z imenom KULTURNI DAN.  

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

● V tem tednu boš najprej ustno, s pomočjo SDZ, str. 70−73, ponovil/ponovila opis 
kraja in predstavitev kraja. Bodi pozoren/pozorna na to, v čem je razlika med 
opisom in predstavitvijo. 

● Nato boš s pomočjo nalog na učnem listu ponovil/ponovila svoje znanje o 
besedilnih vrstah obvestilo in mali oglas. Reši učni list z  naslovom Obvestilo – 
ponovimo, ki ga najdeš pod poglavjem 1 v spletni učilnici Slovenščina 6. Če ti 
kakšna naloga povzroča težave, si znova preberi to snov v SDZ.  

● Nazadnje boš ponovil/ponovila še pojme iz književnosti s pomočjo učnega lista 
Pesniška sredstva – ponovimo, ki ga najdeš pod poglavjem 10 v spletni učilnici 
Slovenščina 6. Rešitve zapiši v zvezek in jih fotografiraj ter mi fotografijo pošlji na 
moj e-naslov. 

● Vsi tiste, ki se mi še niste javili, to naredite v tem tednu.  

           Če boš pri kateri nalogi imel/imela težave, mi lahko pišeš na moj elektronski naslov. 

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

TJA  Naloge šestega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina – 6. razred, in 
sicer v poglavju 30. 
 

 Če ti ostane 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 srednjem in novem veku 
str. 68 
1. 
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premog, veter, nafta, elektrika, premog, živali 
2. 
energija človeških mišic (človek) – energija (sila) živali (človek si pomaga z živalmi) – moč, 
energija vode (vodni mlin) 
 
str. 69 
3. 
Merjenje časa je postalo enostavnejše. 
Ognjemeti, orožje, spremenil se je način bojevanja. 
Orientacija – določanje položaja omogoča plovbo v bolj oddaljene kraje. 
4. 
Prve stroje je poganjala elektrika → voda. 
Pod vplivom parnega stroja se je strojna →ročna proizvodnja spremenila v ročno.  → 
strojno ali industrijsko.  
  
str. 70 
5. 
a) Za segrevanje vode v parnem stroju so potrebovali premog.  
b) Pluli so lahko tudi v brezvetrju ali proti vetru.  
  
str. 71 
6. 
cenejše, hitrejše, udobnejše potovanje 
hitrejši prevoz, naenkrat prepeljali večje količine 

olajšanje dela, ročno delo – strojno delo 

 7. 
poštne kočije, novice so dolgo potovale, telegraf hitrejši, cenejši prenos informacij 
  

● V tem tednu bomo izvedli kulturni dan z vsebino Celje – moje mesto. Vsebina 
kulturnega dne je vezana na poznavanje zgodovinskih virov in ustanov, ki vire 
hranijo. S klikom na spodnjo povezavo boš ponovil/ponovila pojme, povezane z 
zgodovino, in se tako dobro pripravil/pripravila na kulturni dan. 
https://www.1ka.si/a/273107 
 

GEO 
 

 Prejšnji teden si spoznal/spoznala, da osnovne značilnosti podnebja lahko 
opišemo s pomočjo klimograma.  
Klimogram je graf, ki nam prikazuje razporeditev mesečnih temperatur in padavin 
določenega kraja ali območja čez celo leto.  
 

 V učbeniku na strani 70 ponovi, kaj nam prikazuje klimogram. 
 

https://www.1ka.si/a/273107


3 
 

 
 
 

 S pomočjo navodil v samostojnem delovnem zvezku na strani 82 nariši klimogram 
Ljubljane in z njegovo pomočjo reši nalogo D. Opravljeni nalogi slikaj in mi ju pošlji 
na elektronski naslov.  
 

 Če boš pri nalogi imel/imela težave, mi lahko pišeš na moj elektronski naslov 
helena.verdev@os-ljubecna.si 

 

 Če želiš, si lahko na spletni strani http://www.meteo.si/met/sl/climate/ ogledaš 
zanimivosti o podnebju v Sloveniji (izredni dogodki, preglednice, karte …).  
Na tej spletni strani najdeš tudi podatke in klimogram za Celje 
http://www.meteo.si/met/sl/climate/diagrams/celje/ 

 

V sredo, 22. 4., je svetovni dan Zemlje. Šolam je v tednu, ko obeležujemo svetovni dan 
Zemlje, torej od 17. do 24. aprila, na spletu na voljo brezplačen ogled filma Žejni svet, 
režiserja in fotografa Yanna Arthus-Bertranda. Žejni svet vabi na izjemno 90-minutno 
potovanje okoli sveta. Tokrat se slavni fotograf ukvarja z enim od največjih izzivov za 
preživetje človeka – vodo. Ogled filma so v sodelovanju omogočili sodelavci Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani ter Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes). 

Film bo za ogled na voljo na Arnesovem video portalu: 
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li 

 

NAR 
 ● Odpri učbenik Aktivno v naravoslovje 1 na straneh 86, 87 in 88, kjer je poglavje  z 

naslovom Rastline si kopičijo zaloge. Tvoja naloga je, da poglavje samostojno 
prebereš in si ogledaš slike. Nato odpri zvezek za naravoslovje, v katerega napiši 
naslov RASTLINE SI KOPIČIJO ZALOGE. Pod naslovom oblikuj zapiske tako, da 
odgovoriš na vprašanja ali narišeš posamezne skice. 

Vprašanja: 

mailto:helena.verdev@os-ljubecna.si
http://www.meteo.si/met/sl/climate/
http://www.meteo.si/met/sl/climate/diagrams/celje/
http://www.bf.uni-lj.si/
http://www.bf.uni-lj.si/
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li
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a)   Kaj »storijo« rastline z viškom hrane, ki nastane pri fotosintezi? 

b)   Imenuj vsaj dve založni snovi, ki jih rastline shranjujejo kot zalogo hrane! 

c)   Za katera obdobja rastlini pridejo prav zaloge hranilnih snovi, ki jih kopiči? 

d)   V katerih telesnih delih rastline kopičijo založne snovi? 

e)   Pojasni trditev: »Založne snovi rastlin so osnova človeške prehrane.« 

● Odpri učbenik Aktivno v naravoslovje 1 na straneh 89 in 90, kjer je preverjanje 
znanja za učno temo Zgradba in delovanje rastlin. V zvezek za naravoslovje napiši 
naslov PREIZKUSI SVOJE ZNANJE, str. 89. Nato pisno odgovori na devet vprašanj! 

● Na moj spletni naslov (marjeta.gmirt@os-ljubecna.si ) poročaj o svojem delu. 

TIT  Nadaljevanje projektnega dela (kdor je delo že opravil, ima ta teden prosto). 
 

 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/uporabila pri delu. Opiši tudi potek izdelave oz. 
tehnološki list.   

 

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

GUM  Iz delovnega zvezka prebereš o BRENKALIH (stran 44 in 45), prerišeš kitaro v 
zvezek in poimenuješ njene dele. 
 

ŠPO ● Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. 
Število vaj za moč povečaš na 6 in zadržiš vsako vajo 60 sekund, premor med 
vajami pa ostane 30 sekund. Primere vaj in dnevnik aktivnosti najdeš na tej 
povezavi:  https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq  

● Enkrat tedensko sam/sama ali skupaj s starši opraviš nalogo 12-minutnega teka. 
Ogreješ se s hojo (lahko tudi s šolo teka), odtečeš 12 minut in narediš raztezne 
vaje. Pri tem upoštevaj priporočila s strani SLOfit-a v sodelovanju z NIJZ in te 
prosimo, da se jih dosledno držiš. 
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, šele nato opravi raztezne 
vaje. Pri tem si lahko pomagaš s športno uro, če jo imaš. Ta dva podatka zapiši v 
dnevnik aktivnosti poleg 12-minutnega teka.  
 
Pri teku lahko uporabiš tudi različne aplikacije 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 je teoretična tema tvoje naloge odbojka. Sledi navodilom, ki se 

mailto:marjeta.gmirt@os-ljubecna.si
https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporo%C4%8Dila-o-telesni-dejavnosti-v-%C4%8Dasu-%C5%A1irjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporo%C4%8Dila-o-telesni-dejavnosti-v-%C4%8Dasu-%C5%A1irjenja-korona-virusa
https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu
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nahajajo na spodnji povezavi. 
https://app.box.com/s/y3npz637o49h6d6no0lz4isjz1p2c5ey 

● Konec tedna (najkasneje v nedeljo) za tekoči teden pošlji svojemu 
učitelju/učiteljici športa na elektronski naslov sliko rešene tedenske teoretične 
naloge, sliko dnevnika vadbe in sliko opravljene naloge 12-minutnega teka (če 
imaš aplikacijo STRAVA, ti ni potrebno dodatno pošiljati slike). 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. Poišči novo likovno nalogo za 6. 
teden  v poglavju GRAFIKA. 
 

GOS  V prejšnjem tednu si napisal/napisala seznam živil, ki jih lahko imamo na zalogi v 
shrambi. 
 

 Tvoja nova naloga je, da izbereš 5 živil in iz njih sestaviš jedilnik za 1 dan (5 
obrokov). Jedilnik zapiši, nariši sliko pogrinjka. 
 

 Izberi si eno jed in jo skupaj s člani družine pripravi. Fotografijo pogrinjka pa, 
prosim, pošlji na moj elektronski naslov. 

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
NTE 
tehnika 

● 22. aprila vsako leto obeležujemo dan Zemlje. Razmisli, kaj bi želel/želela svetu 
sporočiti, da bi bilo življenje na našem planetu bolj prijetno, da bi bilo manj 
onesnaževanja, manj sekanja gozdov, manj lakote, manj revnih ljudi, manj 
bolezni ipd. 
 

● Pojdi v naravo in poišči kamne, veje, travo, listje …, iz katerih na tla napišeš 
tvoje sporočilo. Fotografiraj svojo umetnijo in mi jo pošlji po el. pošti do 1. maja. 
Bodi čim bolj izviren/izvirna z materiali in s sporočilom. V pomoč so ti ideje na 
fotografijah. 

https://app.box.com/s/y3npz637o49h6d6no0lz4isjz1p2c5ey
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
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N2N 
nemščina 

Tudi 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 
 

NRA V forumu za radovedneže spletne učilnice Računalništvo v šestem razredu preberi 
navodilo za delo in nalogo opravi po navodilu. Če boš pri delu imel težave, mi lahko v 
forumu napišeš sporočilo. Uspešno delo ti želim. 

 

NAVODILO za člane OPZ in MPZ 
  
Pozdravljeni, pevci! 
Upam, da ste dobro in vaše delo doma poteka uspešno  
 

 Ob posnetku ponoviš pesem ŠKRIPAJOČI STOL: 

https://www.youtube.com/watch?v=GzND-dnp1Lo 

 
 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-3
https://www.youtube.com/watch?v=GzND-dnp1Lo

