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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 6. RAZRED (19. 10. 2020–23. 10. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

6. A 
Torek, 20. 10. 2020, 4. in 5. ura 

V spletni učilnici za slovenščino 6. razred poišči svoj razred in reši kviz za ponavljanje in 
utrjevanje znanja. Nato odpri SDZ Od glasov do književnih svetov 6 na strani 57, preberi 
okvirček z naslovom Uradno in neuradno besedilo ter reši nalogo 1. Na strani 58 preberi 
še okvirček Javno in zasebno besedilo in reši nalogo 1. V spletni učilnici poišči dokument 
z naslovom BESEDILO in ga prepiši v zvezek na stran za delo z neumetnostnimi besedili. 

Sreda, 21. 10. 2020, 3. ura 

V SDZ na strani 58 preberi okvirček z naslovom Obvestilo ter ga prepiši v zvezek, nato 
reši naloge 1 in 2.  

Četrtek, 22. 10. 2020, 1. ura 

V SDZ na straneh 61-63 reši preostale naloge.  

Petek, 23. 10. 2020, 4. ura 

Ura bo potekala preko videokonference, na kateri bomo pregledali rešitve nalog, ki si jih 
opravil/a sam/a. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na 
videokonferenci je obvezna! 

 
6. B 
Ponedeljek, 19. 10. 2020, 4. ura 

V SDZ na str. 57 pod naslovom Uradno in neuradno besedilo preberi besedilo v modrem 
okvirčku, nato pa reši 1. nalogo. Zatem na strani 58 preberi besedilo v modrem okvirčku 
pod naslovom Javno in zasebno besedilo ter reši 1. nalogo na tej strani. V svoj zvezek na 
stran za neumetnostna besedila nato najprej napiši naslov Uradno in neuradno besedilo 
in prepiši modri okvirček s strani 57, zatem pa še naslov Javno in zasebno besedilo ter 
modri okvirček s strani 58. 

Torek, 20. 10. 2020, 4. ura 

Na strani 58 v SDZ preberi modri okvirček pod naslovom Obvestilo ter reši 1. nalogo na 
strani 59. V spletni učilnici Slovenščina 6 (povezavo do spletnih učilnic najdeš na šolski 
spletni strani) boš pod 6. b našel gradivo pod naslovom Obvestilo, ki ga prepiši v zvezek 
na stran za neumetnostna besedila.  

Sreda, 21. 10. 2020, 3. ura 

V zvezku najprej preberi, kar si si včeraj zapisal za Obvestilo, nato pa reši naloge na 
straneh 60 in 61 v SDZ. Nato spet pokukaj v spletno učilnico Slovenščina 6 za 6. b, kjer 
boš našel dokument z naslovom Uradno obvestilo, ki ga prepiši oz. preriši v zvezek. 

Četrtek, 22. 10. 2020, 1. ura 

V SDZ na straneh 62 in 63 reši še preostale naloge, povezane z obvestilom. 

Petek, 23. 10. 2020, 2. ura 
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Učna ura bo potekala prek videokonference. Na svoj šolski elektronski naslov boš pred 
tem dobil/a vabilo za povezavo na videokonferenco. Pri tej uri bomo pregledno ponovili 
snov, ki jo boste naredili v tem tednu ter pojasnili morebitne nejasnosti. 

 

6. C 

Ponedeljek, 19. 10. 2020,  5. ura 

Odpri SDZ Od glasov do književnih svetov 6 na strani 57, preberi okvirček z naslovom 
Uradno in neuradno besedilo ter reši nalogo 1. Na strani 58 preberi še okvirček Javno in 
zasebno besedilo in reši nalogo 1. V spletni učilnici Slovenščina 6. razred poišči svoj 
razred, klikni na ploščo in dokument z naslovom BESEDILO prepiši v zvezek na stran za 
delo z neumetnostnimi besedili. 

Torek, 20. 10. 2020, 5. ura 

V SDZ na strani 58 preberi okvirček z naslovom Obvestilo ter ga prepiši v zvezek, nato 
reši naloge 1 in 2.  

Sreda, 21. 10. 2020, 3. ura 

V SDZ na straneh 61-63 reši preostale naloge.  

Četrtek, 22. 10. 2020, 3. ura 

V zvezek na stran za delo z neumetnostnimi besedili prepiši dokument, ki ga najdeš pod 
naslovom Obvestilo v spletni učilnici za tvoj razred. 

Petek, 23. 10. 2020, 2. ura 

V svoj zvezek zapiši uradno in neuradno obvestilo. Navodila najdeš v spletni učilnici. 

 

DOPOLNILNI POUK 

Tisti, ki obiskujete dopolnilni pouk, v spletni učilnici Slovenščina 6 pod rubriko Dopolnilni 
pouk poiščite učni list z nalogami in ga rešite. 

 

MAT 6. A in 6. C 

Ponedeljek, 19. 10. 2020, 3. ura (6. A) in 4. ura (6. C) 

Minuli petek si dobil/a UL PREVERJANJE ZNANJA  (naravna števila). Reši ga in še danes 
pošlji rešitve na moj elektronski naslov darja.potocnik@os-ljubecna.si. Rešitve tega UL 
najdeš v spletni učilnici za matematiko 6. razred od torka naprej. 

Sreda, 21. 10. 2020, 1. ura (6. C) in 4. ura (6. A) 

Reši UL NALOGE ZA VAJO ─ MNOŽENJE. Reši ga in še danes pošlji rešitve na moj 
elektronski naslov darja.potocnik@os-ljubecna.si. Rešitve tega UL najdeš v spletni 
učilnici za matematiko 6. razred od četrtka naprej. 

Petek, 23. 10. 2020, 3. ura (6. A) in 5. ura (6. C) 

Reši UL PONOVIMO DELJENJE. Reši ga in še danes pošlji rešitve na moj elektronski naslov 
darja.potocnik@os-ljubecna.si. Rešitve tega UL najdeš v spletni učilnici za matematiko 6. 
razred od sobote naprej. 

mailto:darja.potocnik@os-ljubecna.si
mailto:darja.potocnik@os-ljubecna.si
mailto:darja.potocnik@os-ljubecna.si
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6. B 

Sreda, 21. 10. 2020, 4. ura 

Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 6 v poglavju 6. b razred. 

Četrtek, 22. 10. 2020, 5. in 6. ura 

5. ura bo potekala preko videokonference, na kateri bomo obravnavali novo učno snov.  
Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna! 

Navodilo za delo 6. uro pa boš dobil/a po končani videokonferenci. 

Petek, 23. 10. 2020, 3. ura 

Ura bo potekala preko videokonference, na kateri bomo pregledali rešitve nalog, ki si jih 
opravil/a sam/a. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na 
videokonferenci je obvezna! 

 

TJA 6. A 

Ponedeljek, 19. 10. 2020, 2. ura 

Navodila za delo poišči v spletni učilnici Angleščina 6 v poglavju 1. 

Torek, 20. 10. 2020, 1. ura 

Navodila za delo poišči v spletni učilnici Angleščina 6 v poglavju 1. 

Sreda, 21. 10. 2020, 2. ura 

Delo bo potekalo preko videokonference. Preden se prijaviš, si pripravi rešene naloge 
ponedeljkove in torkove ure. Povabilo na videokonferenco boš prejel/a po šolski 
elektronski pošti. 

Četrtek, 22. 10. 2020, 3. ura 

Navodila za delo poišči v spletni učilnici Angleščina 6 v poglavju 1. 

 

6. B 

Pouk bo potekal preko videokonferenc (Cisco Webex) po urniku rednega pouka: 

ponedeljek, 19. 10. 2020, 5. ura 

sreda, 21. 10. 2020, 2. ura 

četrtek, 22. 10. 2020, 3. ura 

petek, 23. 10. 2020, 1. ura 

Videokonference so obvezne. Skupaj bomo predelali snov in vaje. Za prvo konferenco (v 
ponedeljek) imejte pri sebi učna lista, kot smo se dogovorili v petek. Na vseh 
konferencah potrebujete tudi oba angleška zvezka (zvezek za snov in slovarček) ter 
učbenik. Morebitne dodatne učne liste vam bom po ponedeljku pošiljala na vaše šolske 
e-naslove (o tem se bomo sproti dogovarjali na konferencah).  Povabilo na 
videokonference boste prejeli po šolski elektronski pošti. 
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6. C 

Ponedeljek, 19. 10. 2020, 2. ura 

Učna ura bo potekala preko videokonference (bomo kar nadaljevali prvo učno uro). 
Potrebovali boste rešen učni list, ki ste ga dobili v petek in slovarček.  Povabilo na 
videokonferenco boste prejeli po šolski elektronski pošti. 

Torek, 20. 10. 2020, 2. ura 

V spletni učilnici (poglavje 3) so podana navodila za delo, ki ga morate opraviti danes. 
Opravljeno nalogo bomo preverili pri naslednji uri. 

Sreda, 21. 10. 2020, 4. ura 

Učna ura bo potekala preko videokonference. Potrebovali boste opravljeno nalogo od 
prejšnjega dne. Povabilo na videokonferenco boste prejeli po šolski elektronski pošti. 

Petek, 23. 10. 2020, 4. ura 

V učbeniku rešite vaje poglavja Extra exercises (str. 20) in preberite besedilo na strani 21. 
V slovar izpišite neznane besede, na spletu poiščite prevode besed in tvorite stavke. 

 

ZGO 6. A 

Četrtek, 22. 10.2020, 4. ura 

V učbeniku si preberite poglavje z naslovom Na kakšno podlago so ljudje najprej pisali. 

V  četrtek se bomo srečali na spletu in se pogovorili o prebrani vsebini. Povabilo na 
videokonferenco vam bom poslala na vaše elektronske naslove. 

6. B 

Četrtek, 22. 10.2020, 4. ura 

V učbeniku si preberite poglavje z naslovom Kdaj se je pojavila prva knjiga. 

V  četrtek se bomo srečali na spletu in se pogovorili o prebrani vsebini. Povabilo na 
videokonferenco vam bom poslala na vaše elektronske naslove. 

 6. C 

Torek, 20. 10. 2020,  3. ura  

V učbeniku si preberite poglavje z naslovom Kako označujemo čas v preteklosti. 

V  torek se bomo srečali na spletu in se pogovorili o prebrani vsebini. Povabilo na 
videokonferenco vam bom poslala na vaše elektronske naslove. 

 

GEO 
 

Torek, 20. 10. 2020 
6. a: 2. šolska ura 
6. b: 3. šolska ura 
6. c: 4. šolska ura 
 
● Na spletni strani irokus (https://folio.rokus-klett.si/) izberi Geografija SDZ 6 in si na 

straneh 14‒16 oglej filme in reši interaktivne naloge. Z njihovo pomočjo boš 
ponovil/ponovila snov, ki smo jo obravnavali v šoli. V samostojni delovni zvezek si 
zapiši naslove filmov, ki si si jih ogledal/a.  

https://folio.rokus-klett.si/
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● S pomočjo filmov in besedila v učbeniku na straneh 14‒15 reši naloge v samostojnem 
delovnem zvezku na straneh 14‒16.  

● Naloge bomo nato v šoli skupaj pregledali.  

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

 

NAR 
 

6. A 
Ponedeljek, 19. 10. 2020, 4. ura 

Učenci se boste udeležili videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi snovi 
Magmatske in sedimentne kamnine. Povabilo na videokonferenco boste prejeli po 
elektronski pošti. 

Četrtek, 22. 10. 2020, 6.ura 
Učenci se boste udeležili videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi snovi 
Kamninski krog. Povabilo na videokonferenco boste prejeli po elektronski pošti. 

6. B 
Ponedeljek, 19. 10. 2020, 2. in 3. ura 

Učenci se boste udeležili videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi snovi 
Kamnine. Povabilo na videokonferenco boste prejeli po elektronski pošti. 

6. C 
Torek, 20. 10. 2020, 1. ura 

Učenci se boste udeležili videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi snovi 
Vrste kamnin glede na nastanek. Povabilo na videokonferenco boste prejeli po 
elektronski pošti. 

Petek, 23. 10. 2020, 1.ura 
Učenci se boste udeležili videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi snovi 
Kamninski krog. Povabilo na videokonferenco boste prejeli po elektronski pošti. 

TIT 6. A  
Petek, 23. 10. 2020, 1. in 2. ura (2. skupina), 5. in 6. ura (1. skupina) 
6. C 
Četrtek, 22. 10. 2020, 5. in 6. ura (2. skupina), 5. in 6. ura (1. skupina) 
 

 V spletni učilnici TIT 6, v poglavju 2, poišči naslov LASTNOSTI PAPIRNIH GRADIV. Prepiši 
5. stran ter nariši profile. Oglej pa si še ostale strani do konca PP. 
 

6. B  
Torek, 20. 10. 2020, 1. in 2. ura (2. skupina), 5. in 6. ura (1. skupina) 
 

 V spletni učilnici TIT 6, v poglavju 2, poišči naslov LASTNOSTI PAPIRNIH GRADIV. Snov 
preberi, oglej si slike in prepiši besedilo od 1. do 5. strani, kjer si profile tudi nariši. 
 

 

GUM 6. A 
Četrtek, 22. 10. 2020, 5. ura 
6. B  

mailto:helena.verdev@os-ljubecna.si
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Četrtek, 22. 10. 2020, 5. ura 
6. C 
Ponedeljek, 19. 10. 2020, 3. ura 
 

 V delovnem zvezku si v poglavju o pihalih preberi, kako delujejo, v zvezek napiši vsa 
pihala in izberi eno ter ga s pomočjo delovnega zvezka natančno opiši in nariši (zapis in 
risba v zvezek). 

 

ŠPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. A in 6. C (fantje) 
Ko imaš na urniku šport, opravi gimnastične vaje in vaje za moč. Pri tem si pomagaj s 
sklopom vaj na tej povezavi: 
https://app.box.com/s/kad3e9xq0tygve9mtrvdoab7dpqch4qc . 

Ta sklop gimnastičnih vaj se tudi nauči, saj jih boš pokazal, ko se vrnemo v šolo. 

Vsaj dvakrat v tednu izkoristi primerno vreme za aktivnost na prostem (hitra hoja, 
pogovorni tek, kolesarjenje, rolanje, vožnja s skirojem …). 

Med šolskimi urami se ne pozabi razgibati in prezračiti prostor, saj se boš tako lažje zbral 
pri naslednji šolski uri.   

 
6. B (fantje) 
V tem tednu poskusi po urniku opraviti dva treninga za moč (vaje ste dobili na uri športa) 
ter pojdi na sprehod, ki bo trajal vsaj 45 minut, ali pa se odloči za 8-minutni pogovorni 
tek. Po opravljenih aktivnostih izpolni tabelo na listu (1. teden), ki ga že imaš doma. 
 
 
6. AB (dekleta)  

Ponedeljek, 19. 10. 2020, 6. ura 

SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVA – Teki in skoki s pomočjo različnih rekvizitov  

V vremenu primerni športni opremi se OGREJ: 6 razteznih vaj in 4 vaje za moč. Poišči vsaj 
12 predmetov, ki jih brez težav preskočiš, npr.: drva, palice, zaboji, škatle, ipd. Na dvorišču 
ali na travi si s pomočjo rekvizitov pripravi 2 skakalni progi (podobno kot na zadnji uri 
športa), ki sta med seboj oddaljeni najmanj 2 m. Potek vadbe: tek s preskakovanjem 
predmetov na 1. progi, tek vzratno na začetek 2. proge, tek s preskakovanjem predmetov 
2. proge in tek vzratno (nazaj) na začetek 1. proge. Vadba na poligonu naj traja vsaj 20 
minut. Poligon fotografiraj in pospravi nazaj predmete, ki si jih potrebovala. Sliko poligona 
pošlji na naslov: »danica.vergilas@os-ljubecna.si« 

Sreda, 21. 10. 2020, 1. ura  

SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVA – Vzdržljivostni tek  

Na povezavi https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59529.html boš našla zapis z 
naslovom: VZDRŽLJIVOST IN DELOVANJE TELESA. Preberi ga in reši nalogo. V vremenu 
primerni športni opremi se ogrej: 6 raztezne vaje in 4 vaje za moč. Pri teku, ki naj traja 12 
minut, upoštevaj zaščitne (teci sama ali z družinskim članom) in varnostne ukrepe (izberi 
pot, kjer ni prometa in je primerna za tek – tako kot med karanteno). Po teku ne pozabi 
na raztezanje (stretching vaje: https://www.youtube.com/watch?v=aXyyU1VdDkg) in 
postopno ohlajanje (hoja). 

https://app.box.com/s/kad3e9xq0tygve9mtrvdoab7dpqch4qc
mailto:danica.vergilas@os-ljubecna.si
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59529.html
file:///C:/Users/Šola/Downloads/
file:///C:/Users/Šola/Downloads/
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Četrtek, 22. 10. 2020, 2. ura 

Na spodnji povezavi najdeš poglavje o rokometu: 
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html  
Poišči naslove: 
• »sprejem in podaja« ─ preberi, poglej posnetke in reši nalogo, 
• »varanje in preigravanje« ─ preberi, poglej posnetke in reši nalogo, 
• »streli«. 
Preberi, poglej posnetke in reši nalogo. V primeru, da potrebuješ mojo pomoč, sem ti na 
voljo na naslovu: danica.vergilas@os-ljubecna.si 
 

6. C (dekleta) 

Torek, 20. 10. 2020, 6. ura  

SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVA ─ Kros  

Na spodnji povezavi preberi vse o vzdržljivostnem teku. 
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59528.html  

Na spodnji povezavi preberi še razlago: 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Atletika#/media/Slika:Olympic_rings_without_rims.svg  

V vremenu primerni športni opremi se ogrej: 6 raztezne vaje in 4 vaje za moč. Pri teku, ki 
naj poteka po naravni podlagi, upoštevaj zaščitne (teci sama ali z družinskim članom) in 
varnostne ukrepe (izberi pot, ki bo primerna za kros – tudi makedamska cesta bo 
ustrezna). Po teku ne pozabi na raztezanje (stretching vaje: 
https://www.youtube.com/watch?v=aXyyU1VdDkg ) in postopno ohlajanje (hoja). 

Sreda, 21. 10. 2020, 2. ura 

SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVA – Vzdržljivostni tek  

Na povezavi https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59529.html boš našla zapis z 
naslovom: VZDRŽLJIVOST IN DELOVANJE TELESA. Preberi ga in reši nalogo. V vremenu 
primerni športni opremi se ogrej: 6 raztezne vaje in 4 vaje za moč. Pri teku, ki naj traja 12 
minut, upoštevaj zaščitne (teci sama ali z družinskim članom) in varnostne ukrepe (izberi 
pot, kjer ni prometa in je primerna za tek – tako kot med karanteno). Po teku ne pozabi 
na raztezanje (stretching vaje: https://www.youtube.com/watch?v=aXyyU1VdDkg) in 
postopno ohlajanje (hoja). 

 

Petek, 23. 10. 2020, 6. ura  

SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVA – Teki in skoki s pomočjo različnih rekvizitov  

V vremenu primerni športni opremi se OGREJ: 6 razteznih vaj in 4 vaje za moč. Poišči vsaj 
12 predmetov, ki jih brez težav preskočiš, npr.: drva, palice, zaboji, škatle, ipd. Na dvorišču 
ali na travi si s pomočjo rekvizitov pripravi 2 skakalni progi (podobno kot na zadnji uri 
športa), ki sta med seboj oddaljeni najmanj 2 m. Potek vadbe: tek s preskakovanjem 
predmetov na 1. progi, tek vzratno na začetek 2. proge, tek s preskakovanjem predmetov 
2. proge in tek vzratno (nazaj) na začetek 1. proge. Vadba na poligonu naj traja vsaj 20 
minut. Poligon fotografiraj in pospravi nazaj predmete, ki si jih potrebovala. Sliko poligona 
pošlji na naslov: »danica.vergilas@os-ljubecna.si. 

https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html
mailto:danica.vergilas@os-ljubecna.si
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59528.html
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59528.html
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59528.html
https://sl.wikipedia.org/wiki/Atletika#/media/Slika:Olympic_rings_without_rims.svg
file:///C:/Users/Šola/Downloads/
file:///C:/Users/Šola/Downloads/
https://www.youtube.com/watch?v=aXyyU1VdDkg
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59529.html
file:///C:/Users/Šola/Downloads/
file:///C:/Users/Šola/Downloads/
mailto:danica.vergilas@os-ljubecna.si
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LUM  Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet LIKOVNA 
UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 6. Ta teden je tvoja naloga vezana na 
likovno področje GRAFIKA. 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
NRA  Navodila za delo so objavljena v forumu za radovedneže v spletni učilnici 

Računalništvo 6. Uspešno delo ti želim. 

 

N2N 
nemščina 

 Navodila za delo so objavljena v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod izbirnimi 
predmeti izbereš nemščino, nato nemščino 6 ali klikneš na spodnjo povezavo 

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

 

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

