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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 6. RAZRED (1. 6. 2020–5. 6. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 ● V tem tednu boš še vedno ponavljal/ponavljala znanje iz pravopisa in slovnice, zato 

boš v SDZ rešil/rešila naloge na str. 87 ter 89 od 22. do 24. naloge. Stran 88 izpusti. 
● Potem ko si naloge rešil/rešila, rešitve vestno preglej s snopičem rešitev in popravi 

nepravilne ter dopolni manjkajoče. 

●  Tisti, ki še niste predstavili vseh knjig za bralno značko, pohitite in to opravite čim 
prej, tako da mi pošljete kratko obnovo prebrane knjige ter svoje mnenje o njej (pa 
seveda ne pozabite na avtorja in naslov knjige) na moj elektronski naslov.  

Dodatne naloge: Če želiš rešiti še kakšno dodatno nalogo iz pretekle ali tekoče snovi, jo 
boš našel/našla v spletni učilnici za 6. r v poglavju 11 pod naslovom Dodatne naloge. 

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

TJA ● Naloge enajstega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 6. razred, in 
sicer v poglavju 35. 
 

ZGO 
● V SDZ  preberi poglavje Medicina – kako večno živeti, str. 82–84. Reši naloge. 

● V spletni učilnici, poglavje Človek raziskuje, si oglej postopek mumificiranja. 

GEO 
 

 Nadaljuješ z izdelavo projektne naloge.  

NAR 
 ● Odpri učbenik Aktivno v naravoslovje 1 na strani 106, kjer je poglavje z naslovom 

Kriteriji za razvrščanje rastlin v sisteme. Preberi vsebino poglavja od strani 106 do 

strani 108. 

● Uredi zapiske: 

KRITERIJI ZA RAZVRŠČANJE RASTLIN V SISTEME 

Ker je na Zemlji veliko število vrst rastlin in živali, jih strokovnjaki razvrščajo v 

sisteme. Osnovna enota takšnega sistema je vrsta. Vsaka vrsta rastline ima zaradi 

lažjega opisovanja in proučevanja strokovno ime v slovenskem in latinskem jeziku. 

Strokovno ime je iz dveh delov: ime vrste + ime rodu (npr. navadna marjetica). 

Rastline so razvrščene še v višje sistematske kategorije (ali enote): rod, družina, 

red, razred, deblo, kraljestvo. 

 

GUM ● Oglej si predstavitev različnih glasbil in zakonitosti jazz glasbe, ki jo poučujejo v 
Glasbeni šoli Celje: https://www.youtube.com/watch?v=rE_O6bLNwXM&t=96s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rE_O6bLNwXM&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=rE_O6bLNwXM&t=96s
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ŠPO ● Zberi vse dnevnike aktivnosti pouka na daljavo in jih v sredo (6.a) oz.  

v četrtek (6. b) prinesi k uri športne vzgoje, da jih skupaj analiziramo. 

GOS Opravi vse naloge, ki si jih morala/moral do sedaj, in mi 3 izbrane fotografije 
nalog pošlji na moj elektronski naslov do srede, 3. 6. 2020. Veselo na delo, za 
ocene gre. 
 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
NTE 
tehnika 

Na spodnjih povezavah najdeš veliko zanimivih stvari za ustvarjanje. Vesela bom, če mi 
pošlješ fotografijo kakšnega izdelka. 
https://www.pinterest.com/pin/858217272730073379/ 
https://www.pinterest.com/pin/667166132286488414/ 
https://www.pinterest.com/pin/667166132286488414/ 
https://www.pinterest.com/pin/720153796654992752/ 
 

N2N 
nemščina Ponavljaš in utrjuješ snov o vremenskih pojavih. 

 
NAVODILO za člane OPZ in MPZ 
  
Zagotovo se še spomnite pesmi KO SE SMEJEŠ, ki smo se jo začeli učiti pred nekaj meseci. Poslušajte 

izvedbo projektnega Slovenskega otroškega zbora 2014, ki jo je izvedel v dvorani Slovenske filharmonije. 

Pojte zraven! 

https://www.youtube.com/watch?v=XF3AxCUn9UM 
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