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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 6. RAZRED (18. 5. 2020–22. 5. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
  V tem tednu boš najprej ponovil/ponovila znanje iz pravopisa in slovnice, zato boš 

v SDZ rešil/rešila naloge na str. 83, 84. 

   V SDZ na str. 168−170 preberi strip Mikija Mustra z naslovom Gusarji ter reši 
naloge, povezane z besedilom. V zvezek na stran za umetnostna besedila zapiši 
naslov Miki Muster: Gusarji in prepiši modri okvirček o avtorju na str. 168. Morda 
njegove stripe in njegove junake že poznaš, lahko da imaš kakšen njegov strip celo 
doma ali pa si ga že bral/brala. Če imaš doma še kakšnega neprebranega, ga 
preberi. 

 Na spodnji povezavi pa si lahko ogledaš zbirko njegovih animacij za otroški TV-
program: https://www.youtube.com/watch?v=cEMtNq329P4 

 Rešene naloge vestno preglej s snopičem rešitev in popravi nepravilne ter dopolni 
manjkajoče. 

 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 devetega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 6. razred, in 
sicer v poglavju 33. 
 

● 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 Rešitve osmega  tedna 

Kje so meje razvoja znanosti in tehnologije 

str. 75 

1.  pisanje (poročila, referati), dopisovanje 

 brskanje po svetovnem spletu, poslušanje glasbe 

2. 3, 1, 5, 4, 2 

https://www.youtube.com/watch?v=cEMtNq329P4
https://www.youtube.com/watch?v=cEMtNq329P4
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str. 76   

3. nova cepiva, nova zdravila, kloniranje, začetki letalstva, razvoj avtomobila, cestnega 
omrežja, sateliti, vesoljska plovila, vesoljska postaja  

str. 77 

4. Zrak, ki vsebuje škodljive primesi (pline in trde delce). Dvig povprečne temperature zraka 
na Zemlji. Biomasa, vetrna energija, energija vode, sončna energija. 

● V SDZ še enkrat preberi poglavje Človek razmišlja: iznajdbe, ki so spremenile 
življenje ljudi. 

● Na straneh 78 in 79 te čaka ponovitev snovi. Reši jo.   
● Ocenjevanje znanja: 

2. 6. 2020 bomo ocenjevali znanje. Ocenjevanje znanja bo potekalo preko 
spletnega kviza. Podrobna navodila boš dobil/a na elektronski naslov. 

● 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. 

● V spletni učilnici te  čakaj PPT-predstavitev, ob katerih lahko snov utrjuješ.  
● Če česa ne razumeš, mi lahko pišeš tudi na moj e-naslov: katja.medved@os-

ljubecna.si 

 

GEO 
 

● Pouk geografije bo ta teden potekal preko videokonference.  

 V četrtek, 21. 5. 2020, ob 10. uri (6.a) in ob 11. uri (6.b) bomo preko 
videokonference naredili analizo preverjanja znanja. Vabila boste dobili na e-
naslov (svoj ali od staršev). Takrat se bomo dogovorili tudi o navodilih za izdelavo 
projektne naloge. Navodila za izdelavo projektne nalog bodo objavljena v spletni 
učilnici po videokonferenci.    
 

NAR 
 ● Odpri učbenik Aktivno v naravoslovje 1 na straneh 101 do 103, kjer je poglavje z 

naslovom Oprašitev – vetrocvetke in žužkocvetke. Tvoja naloga je, da poglavje 
samostojno prebereš in si ogledaš slike. Nato odpri zvezek za naravoslovje, v 
katerega napiši naslov Oprašitev in oploditev v cvetu. Pod naslovom prepiši 
zapiske in nato opravi terensko delo. 

● Zapiski: 

S pomočjo cvetov se rastline spolno razmnožujejo. Preriši spodnjo shemo! 
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Spolna organa v cvetu sta prašnik in pestič.  Moška spolna celica je v pelodnem 
prahu, ki nastaja v prašnikih. Zato je nujno, da pelodni prah iz prašnikov pride na 
brazdo pestiča. Ta pojav imenujemo OPRAŠITEV. Pri rastlinah, ki so vetrocvetke, 
pelodni prah iz cveta na drugi cvet prenaša veter. Pri rastlinah z barvitimi cvetovi 
pelodni prah prenašajo žuželke. Tovrstne rastline se zato imenujejo žužkocvetke. 

Za nastanek novega življenja je nujno potrebna še OPLODITEV. Pri tem se moška 
spolna celica združi z žensko spolno celico (jajčecem). To poteka tako, da po 
oprašitvi pelodni prah požene drobno cevčico (pelodni mešiček) do semenske 
zasnove. Po tej cevčici potuje semenčica do jajčeca. Iz oplojene jajčne celice se 
razvije zarodek, ki ga ščiti seme. Iz zarodka nastane nova rastlinica. 

● Preriši sliko z naslovom Razvoj in zgradba ploda češnje, ki je v učbeniku na strani 
102. 

● Terensko delo: 

Obišči travnik ali kakšno drugo naravno okolje. Opazuj, katere žuželke se 
spreletavajo s cveta na cvet in zagotavljajo opraševanje rastlin! O opazovanju 
napiši kratko poročilo. 

Naravno okolje, ki sem ga obiskal/obiskala: ___________________ 

Najštevilčnejši opraševalci: ________________________________ 

Drugi opraševalci: _______________________________________ 

Značilnosti rastlin, ki so jih obiskovale žuželke pri opraševanju: 
_____________________________________________________ 

Poročilu dodaj slike ali risbe opraševalcev. 

● Po opravljenih nalogah do 22. 5. 2020 poročaj na moj elektronski naslov 
marjeta.gmirt@os-ljubecna.si o opravljenem delu za deveti teden učenja na 
daljavo. 
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GUM ● Poslušaj in poglej promocijski video Glasbene šole Celje, ki predstavlja glasbila. V 

zvezek zapiši glasbila, ki nastopajo na posnetku, zapiši pa še ime orkestra, v 

katerem igrajo pihala, trobila in tolkala.  

https://www.youtube.com/watch?v=erEnFBxfVC8&t=103s 
 

ŠPO ● Do konca šolskega leta imaš za opraviti še 1 športni dan. Ta teden je pred tabo prvi 
in hkrati zadnji športni dan na daljavo. Vsa navodila o izvedbi športnega dne najdeš 
na spodnji povezavi. 

              https://app.box.com/s/oarsi2t8dn47vi648zukm8fa50sezm5s 

● Ta teden pri urah športa opraviš ogled filma 40 SOLZ SREČE. Film najdeš na slednji 
povezavi https://4d.rtvslo.si/arhiv/zmage-so-doma/174688855. 

Poglej, kako so naši športniki osvojili natančno 40 odličij, od prvega samostojnega 
slovenskega nastopa na igrah v Albertvillu 1992, pa do Pjongčanga 2018. Napiši 
povzetek/mnenje o 3 medaljah, ki so se ti najbolj vtisnile v spomin, in zapiši, zakaj 
si izbral/a ravno te. 

 Kot vsak teden pošlji svojemu učitelju/učiteljici svoj dnevnik aktivnosti, kjer je 
vpisan športni dan (podrobnejša navodila kaj moraš poslati za opravljen zaključek 
športnega dne, najdeš na povezavi od športnega dne) in mnenje o ogledu filma. 
Mnenje lahko pripišeš poleg dnevnika aktivnosti ali pa pošlješ posamično v novem 
dokumentu. 

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 imate v vaši spletni učilnici – 
predmet likovna umetnost 6. Prosim vas, da TISTI, KI ŠE NISTE,  izdelke 
dokončate, fotografirate in mi jih pošljete na moj mail naslov: urska.glavnik@os-

ljubecna.si. Ne pozabite pripisati ime, priimek, razred, šola. 

 

GOS  Ta teden si v učbeniku Gospodinjstvo za vsak dan 6 preberi Kako pripravimo 
živila za uživanje? Spoznal/a boš osnovne postopke  toplotne obdelave živil 
(kuhanje, pečenje, dušenje, cvrtje in praženje). 

 S toplotno obdelavo se z raznimi snovmi v hrani marsikaj dogaja. Preberi si tudi 
to. 

 V učbeniku najdeš vse to na straneh od 86 do 93. Kar se ti zdi pomembno, zapiši v 
zvezek. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=erEnFBxfVC8&t=103s
https://app.box.com/s/oarsi2t8dn47vi648zukm8fa50sezm5s
https://4d.rtvslo.si/arhiv/zmage-so-doma/174688855
https://4d.rtvslo.si/arhiv/zmage-so-doma/174688855
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
NTE 
tehnika 

 Nadaljuj z izdelovanjem mlina na veter.  Rok za dokončanje in predstavitev 
izdelka je 20. 5. 2020. Vse fotografije (opis, skico, delovni postopki, izdelek ...) 
mi pošlji po el. pošti. 

 

N2N 
nemščina 

 Vsa navodila 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.  
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-3 
 

 Vse rešitve za 8. teden najdeš pod zavihkom Rešitve. Preglej si naloge. 

 

NAVODILO za člane OPZ in MPZ 
  

 S pomočjo posnetka utrjuj in prepevaj pesem SING IT OUT. 

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

 
 

 

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

