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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 6. RAZRED (11. 5. 2020 – 15. 5. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 ● Zagotovo si že slišal/slišala za priljubljenega književnega junaka Harryja Potterja, 

morda pa spadaš med tiste navdušence, ki se ne morejo upreti knjigam o njem. 
Danes boš v SDZ, na str. 160–163 prebral/prebrala odlomek iz knjige J. K. Rowling: 
Ognjeni kelih ter rešil/rešila naloge, povezane z besedilom. V zvezek na stran za 
umetnostna besedila nato zapiši sledeče: 

J. K. ROWLING: HARRY POTTER 

J. K. Rowling je britanska pisateljica, ki je zaslovela s knjigami o Harryju Potterju. 

●  Nato v zvezek reši 5. nalogo. 10. nalogo reši, če želiš.  
● Zatem v SDZ na str. 163−167 preberi več odlomkov  iz domišljijskega potopisa 

Jonathana Swifta z naslovom Guliver med pritlikavci ter reši naloge, povezane z 
besedilom. V zvezek na stran za umetnostna besedila zapiši sledeče: 

JONATHAN SWIFT: GULIVER MED PRITLIKAVCI IN VELIKANI 

Jonathan Swift je živel pred tristo leti v Angliji. Njegovo najbolj znano delo je 
domišljijski potopis Guliverjeva potovanja. 

● 18. nalogo na str. 166 v SDZ reši v zvezek. 
● Tudi ti dve besedili spadata med fantastična besedila. 

Potem ko si naloge rešil, rešitve vestno preglej s snopičem rešitev in popravi 
nepravilne ter dopolni manjkajoče. 

● Dodatne naloge: Če želiš za vajo 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 osmega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 6. razred, in 
sicer v poglavju 32. 
 

● 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. 
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ZGO 

 

● V SDZ preberi poglavje Kje so meje razvoja znanosti in tehnologije, str. 75–77. Reši 

naloge. 

● V spletni učilnici te  čaka PPT-predstavitev, ob katerih lahko snov utrjuješ. 

● V tretjem tednu meseca maja bomo izvedli ocenjevanje znanja. Snov, ki jo bom 

ocenjevala, se nahaja v poglavju Človek ustvarja: gradbeni dosežki. Večino te snovi 

smo predelali še v razredu. 

● Prelistaj samostojni delovni zvezek in poišči strani za ponovitev (42, 46, 52, 57). S 

pomočjo vprašanj v rubriki PONOVI utrjuj znanje. 

● Če česa ne razumeš, mi lahko pišeš tudi na moj e-naslov: katja.medved@os-

ljubecna.si 

 

GEO 
 

 Zadnji teden aprila si imel/imela nalogo, da s pomočjo navodil v samostojnem 
delovnem zvezku na strani 82 narišeš klimogram Ljubljane in z njegovo pomočjo 
rešiš nalogo D. Opravljeni nalogi si moral/morala nato slikati in poslati na moj 
elektronski naslov. Če tega še nisi naredil/naredila, moraš narediti do 14. 5. 2020.   
 

 Znanje, ki si ga prejšnji teden utrjeval/utrjevala s pomočjo vprašanj v učbeniku, 
sedaj preveri s pomočjo kviza, ki je objavljen v spletni učilnici. Ne pozabi na začetku 
napisati imena in priimka.  
 

 V učbeniku si na straneh 60  in 61 preberi besedilo pod naslovom KROŽENJE 
ZEMLJE OKOLI SONCA (Zakaj ima leto 365 dni?, Zakaj imajo nekateri vzporedniki 
imena? in Zakaj Sonce spreminja svojo navidezno pot?). 
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 Na spletni strani irokus izberi učbenik (Raziskujem Zemljo 6, NOVO POTOVANJE) 
in si na strani 60 (https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO6UC_2izd&pages=60-61) oglej 
animaciji, ki prikazujeta kroženje Zemlje okoli Sonca.  
  

 Ocenjevanje znanja bo sestavljeno iz dveh delov, in sicer boš oceno 
pridobil/pridobila s pomočjo kviza in projektne naloge. Navodila za projektno 
nalogo boš dobil/dobila v navodilih za delo naslednji teden.  
 

NAR 
 ● Odpri učbenik Aktivno v naravoslovje 1 na straneh 99 in 100, kjer je poglavje z 

naslovom Zgradba cvetov. Tvoja naloga je, da poglavje samostojno prebereš in si 
ogledaš slike. Nato odpri zvezek za naravoslovje, v katerega napiši naslov Zgradba 
cvetov. Pod naslovom prepiši zapiske in nato opravi terensko delo. 

● Zapiski: 

Cvet je organ za razmnoževanje cvetnic. Ima čašne liste, venčne liste, prašnike in 
pestič. Čašni listi varujejo cvet, ko je še v popku. Venčni listi so lahko barviti, da 
privabljajo žuželke. Varujejo tudi prašnike in pestič. Prašnik je moški spolni organ, 
saj v njegovih prašnicah nastaja pelod, v njem pa moška spolna celica. Pestič je 
ženski spolni organ. Ima brazdo, vrat in plodnico. V plodnici je ena ali več semenskih 
zasnov, kjer zorijo ženske spolne celice ali jajčeca. 

Nekatere rastline imajo cvetove združene, kar imenujemo socvetje (regrat). 

● Terensko delo: 

Obišči travnik ali sadovnjak, lahko tudi vrt ali zelenico. Izberi si tri cvetoče rastline, 
poišči njihova imena in v zvezek za naravoslovje nariši njihove cvetove (nad risbe 
cvetov napiši ime vrste rastline, npr. velecvetna zvezdica). Na risbi označi čašne 
liste, venčne liste, prašnike in pestič. Če boš lahko, risbe cvetov fotografiraj in jih 
dodaj poročilu o opravljeni tedenski nalogi. 

● Po opravljenih nalogah poročaj na moj elektronski naslov marjeta.gmirt@os-
ljubecna.si o opravljenem delu za osmi teden učenja na daljavo. 

TIT  Nadaljevanje projektne naloge za tiste, ki to še niste opravili. 
 

 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 
 S pomočjo delovnega zvezka (str. 40 in 41 ter str. 34) preglej razpredelnico s 

tolkali. V zvezek napiši eno tolkalo z membrano, eno tolkalo iz lesa in eno iz 
kovine. 
 

ŠPO ● Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. Število 
vaj za moč povečaš na 8 in vsako vajo zadržiš 60 sekund, premor med vajami zadržiš 
na 20 sekund. V mesecu maju trikrat tedensko opraviš trening z vajami za moč, 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO6UC_2izd&pages=60-61
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hkrati pa ne pozabiš na raztezne vaje. Primere vaj in dnevnika aktivnosti najdeš na 
spodnji povezavi. 
https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq   

● Nadaljuješ z nalogo 12-minutnega teka. Izmeri si srčni utrip v mirovanju in po teku. 
Pri merjenju srčnega utripa si lahko pomagaš z uro ali pa to opraviš ročno. Še vedno 
se primerno ogreješ, po koncu teka pa narediš vsaj 3 različne raztezne vaje (nujno 
vpiši v dnevnik aktivnosti srčni utrip, pretečeno razdaljo in raztezne vaje). Lahko 
tudi primerjaš svojo razdaljo s prejšnjimi tedni in utemeljiš svoje mnenje, zakaj 
meniš, da si prejšnje tedne pretekel/pretekla daljšo/krajšo razdaljo v 12 minutah.  

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   
 
Še vedno upoštevaj priporočila s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in 
se jih dosledno drži. V kolikor uporabljaš športno rekreativne površine upoštevaj 
spodnja priporočila: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativni
h_povrsin_za_splet.pdf   
 

● V tem tednu je teoretična tema tvoje naloge gimnastika. Sledi navodilom, ki se 
nahajajo na spodnji povezavi: 
https://app.box.com/s/x7nsqt4zm2bzri69mytu7g3b53bixjxf  
 

● Konec tedna (najkasneje v nedeljo) za tekoči teden pošlji svojemu učitelju/učiteljici 
športa na elektronski naslov sliko rešene tedenske teoretične naloge, sliko 
dnevnika aktivnosti 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 boš opravil/opravila 
vse šolske obveznosti. Vsakih 45 minut prekini šolsko delo za 10 minut, prezrači 
sobo in se razgibaj. 
 

LUM 
 Učenci, bliža se ocenjevanje. Vaše likovne naloge v tem času so bile sledeče: 

·         3. teden: nariši mesto 

·         4. teden: izdelaj relief iz slanega testa 

·         6. teden: izdelaj grafiko s pečatniki 

·         7. teden: izdelaj lepljenko (trganko) iz toplih in hladnih barv 

 Vsa podrobna navodila za delo in razlago snovi imaš v vaši spletni učilnici – 
predmet likovna umetnost 6. Prosim vas, da TISTI, KI ŠE NISTE,  izdelke 

https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq
https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf
https://app.box.com/s/x7nsqt4zm2bzri69mytu7g3b53bixjxf
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
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dokončate, fotografirate in mi jih pošljete na moj mail: urska.glavnik@os-
ljubecna.si 
Ne pozabite pripisati ime, priimek, razred, šola. 

 

GOS V tem tednu preglej, če si uredil/a zapiske in poslal/a fotografije tedenskih nalog 
na moj elektronski naslov. Tvoje domače delo bo namreč ocenjeno, zato le 
poskrbi, da se ti kakšna naloga ne izmuzne. 
 
V tem tednu boš v učbeniku GOSPODINJSTVO ZA VSAK DAN 6 na str. od 79 do 85 
prebiral/a o tem, kaj vse potrebujemo za pripravo, postrežbo in uživanje hrane. 
 
Tvoja tokratna naloga je, da izbreš enega izmed glavnih obrokov in v zvezek 
zapišeš, katere kuhinjske pripomočke in posodo ste doma uporabili za pripravo 
obroka ter katero servirno in jedilno posodo ter jedilni pribor ste uporabili za 
postrežbo in uživanje hrane pri mizi. 
 
Fotografijo zvezka z zapisom zgornje naloge mi pošlji do sobote, 16. maja, na 
moj elektronski naslov. 
  

 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
NTE 
tehnika 

● Nadaljuj z delom prejšnjega tedna (mlin na veter). 
Po el. pošti pošlji: 
-   skico izdelka, 

- napisano, iz česa so sestavni deli izdelka, 

- napiši pripomočke, ki si jih potreboval/a pri delu, 

- postopki izdelave naj bodo poslikani (vsaj tri fotografije) in na listu opisani. 

Rok za oddajo je 20. 5. 2020. 

  

N2N 
nemščina  Vsa gradiva in vaje za ta teden najdeš v Spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod 

predmeti poiščeš Izbirni predmeti, izbereš nemščino 1, nato 6. razred. Lahko pa 
klikneš na spodnjo povezavo. 

 Na povezavi najdeš rubriko »Hobiji – slušno razumevanje«, ki jo predelaš. 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-3 
 

 Vse rešitve za 7. teden najdeš pod zavihkom Rešitve. Preglej si naloge. 

 

mailto:urska.glavnik@os-ljubecna.si
mailto:urska.glavnik@os-ljubecna.si
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-3
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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 
  
V osmem tednu pouka na daljavo prepoješ in utrdiš vse do sedaj predlagane pesmi. 
Pred petjem se spomni na začetek pevskih vaj v šoli in se na ta način upoj. 

 

 

 


