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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 6. RAZRED (30. 11. 2020–4. 12. 2020) 

POMEMBNO: KULTURNI IN TEHNIŠKI DAN 

V četrtek, 3. 12. 2020, bomo izvedli kulturni dan na daljavo, in sicer boš spoznaval/a gledališče. Najprej se 

boš udeležil/a gledališke vzgoje v SLG Celje. Spoznal/a boš gledališče, poklice v gledališču in pokukal/a v 

zaodrje. Gledališka vzgoja bo potekala preko aplikacije ZOOM, povezavo boš dobil/a v sredo na svoj e-

naslov. V nadaljevanju si boš ogledal/a prosto dostopno predstavo Lutkovnega gledališča Ljubljana – 

povezavo najdeš v spletni učilnici Kulturni dan, 6. razred. V spletni učilnici je tudi opazovalni list, ki ga 

moraš izpolniti in poslati svoji učiteljici slovenščine. Na koncu podaj še svoje mnenje o kulturnem dnevu 

preko aplikacije Mentimeter (povezavo najdeš v spletni učilnici). 

V petek, 4. 12. 2020, bo potekal tehniški dan, kjer boš ustvarjal/a različne božične in novoletne izdelke. 

Vse podrobne informacije se nahajajo v spletni učilnici TEHNIŠKI DAN. Prosim, da si že med tednom 

ogledaš ponujene ideje in med njimi izbereš tisto, ki ti bo najbolj všeč in jo boš uspel/a narediti v danih 

okoliščinah. Nato si do petka priskrbi ustrezni material, ki ga boš potreboval/a za svoje delo (storži, veje, 

posodice, karton, blago ...). V petek pa veselo na delo, predvsem pa veliko ustvarjalnosti!   

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

6. A 
Torek, 1. 12. 2020, 4. in 5. ura 
4. ura (10.45–11.30) bo potekala preko videokonference. Vabilo zanjo boš dobil/a na 
svoj e-naslov. 
V spletni učilnici Slovenščina 6, 6. a, odpri Opis – preverjanje znanja. Reši ga. Ko končaš 
z reševanjem, klikni na ikono FINISH. Odpre se ti nova stran, nato izberi Email my 
answers to my teacher. Izpolni vse rubrike (svoje ime in priimek, razred, predmet in 
vpiši moj e-naslov (mateja.samastur@os-ljubecna.si)). Na koncu klikni na ikono SEND. 
 
Sreda, 2. 12. 2020, 3. ura 
Najprej odigraj igro Kahoot!, s katero ponoviš svoje znanje o opisih. Povezavo najdeš v 
spletni učilnici. Izberi si kateri koli šport in ga opiši. Svoj opis pošlji na moj e-naslov 
(mateja.samastur@os-ljubecna.si). 
 
6. B 
Ponedeljek, 30. 11. 2020, 4. ura 
V SDZ na str. 78 preberi modri okvirček z naslovom Opis športa in ga prepiši v zvezek. 
Nato reši nalogi 1 in 2 na str. 78, 79. 
 
Torek, 1. 12. 2020, 4. ura 
Reši nalogo 3 (SDZ, str. 79) v svoj zvezek. Izbereš si lahko kateri koli šport. Nalogo nato 
fotografiraj in mi jo pošlji na moj e-naslov (damjana.hrovat@os-ljubecna.si). 
 
Sreda, 2. 12. 2020, 3. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti.  
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6. C 
Ponedeljek, 30. 11. 2020,  5. ura 
V SDZ na str. 76 preberi besedilo v modrem okvirčku »Opis bolezni.« Prepiši naslov in 
besedilo. Nato reši naloge 1, 2, 3 in 4. 
 
Torek, 1. 12. 2020, 5. ura 
Uro bomo izvedli preko videokonference. Vabilo boš prejel/a po e-pošti. 
 
Sreda, 2. 12. 2020, 3. ura 
V SDZ na str. 77 reši nalogo 5. V zvezek preriši miselni vzorec in ga dopolni s podatki o 
bolezni, ki si si jo sam/a izbral/a. 
 
BRALNA ZNAČKA 
Tisti, ki ste že prebrali kakšno knjigo  za bralno značko in je še  niste predstavili, lahko to 
storite  tako, da na moj elektronski naslov (mateja.samastur@os-ljubecna.si) pošljete 
kratek zapis o prebrani knjigi. Navodila, kaj vse mora vsebovati vaš zapis, najdete v 
spletni učilnici za 6. razred pod ploščico Bralna značka. 
DOPOLNILNI POUK 
V spletni učilnici Slovenščina 6 pod kartico Dopolnilni pouk poišči dodatne naloge za 
ponovitev snovi. 
 

MAT 6. A 
Ponedeljek, 30. 11. 2020, 3. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 
 
Torek, 1. 12. 2020, 3. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 
 
Sreda, 2. 12. 2020, 4. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 
 
6. B 
Sreda, 2. 12. 2020, 4. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
6. C 
Ponedeljek, 30. 11. 2020, 4. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 
 
Sreda, 2. 12. 2020, 1. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 
 

TJA 6. A 
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Ponedeljek, 30. 11. 2020, 2. ura 
Uro bomo izvedli preko videokonference. Vabilo boš prejel/a po e-pošti. 
 
Torek, 1. 12. 2020, 1. ura 
Naloge in navodila za delo bodo objavljeni v spletni učilnici Angleščina 6, in sicer v 
poglavju 1. Glej mapo Torek, 1. 12. 2020. 
 
Sreda, 2. 12. 2020, 2. ura 
Uro bomo izvedli preko videokonference. Vabilo boš prejel/a po e-pošti. 
 
6. B 
Ponedeljek, 30. 11. 2020, 5. ura 
Imeli bomo videokonferenco. Pregledali bomo delo prejšnjega tedna. Povezavo na 
videokonferenco, ki je obvezna, ti pošljem v nedeljo zvečer. 
 
 
 
Sreda, 2. 12. 2020, 2. ura 
Imeli bomo videokonferenco. Vsa navodila za delo boš prejel/a pri konferenci v 
ponedeljek. Povezavo nanjo prejmeš v torek.  
 
6. C 
Ponedeljek, 30. 11. 2020, 2.ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, 
da se udeležiš srečanja. Potreboval/a boš zvezek. 
 
Torek, 1. 12. 2020, 2. ura 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Angleščina 6, pouk na daljavo, 6. c razred. 
 
Sreda, 2. 12. 2020, 4. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, 
da se udeležiš srečanja. Potreboval/a boš zvezek in domačo nalogo prejšnje ure. 
 

ZGO 6. C 
Torek, 1. 12. 2020, 3. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, 
da se udeležiš srečanja. Potreboval/a boš zvezek. 
 

GEO 
 

Torek, 1. 12. 2020 
6. a: 2. šolska ura 
6. b: 3. šolska ura 
6. c: 4. šolska ura 
 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo zanjo boš dobil/a na svoj e-naslov.  
Naredili bomo analizo projektnih nalog in pregledali naloge v samostojnem delovnem 
zvezku pod naslovom Oblika in zgradba Zemlje.  

 

NAR 6. A 
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 Ponedeljek, 30. 11. 2020, 4. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Energija. 
Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 
 
6. B 
Ponedeljek, 30. 11. 2020, 2. in 3. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Lastnosti in 
zgradba prsti. Tretjo uro boš poročal/a o rezultatih svojih poskusov o zgradbi prsti. 
Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 
 
6. C 
Torek, 1. 12. 2020, 1. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Energija. 
Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 

TIT 6. B 
Torek, 1. 12. 2020, 1. skupina: 1. in 2. ura, 2. skupina: 5. in 6. ura  

Nadaljuj z izdelovanjem svoje nosilne konstrukcije (klop ali most). Končni izdelek boš 
prinesel/la v šolo, ko se spet srečamo. 

LUM 6. A 
Ponedeljek, 1. 12. 2020, 5. ura 
Vsi tisti, ki še niste opravili likovne naloge preteklega tedna TOPLE IN HLADNE BARVE, 
prosim, naredite to do 4. 12. Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš 
predmet LIKOVNA UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 6.   

 

GUM 6. C 
ponedeljek, 30. 11. 2020, 3. ura 
Na spodnji povezavi najdeš čudovit posnetek celotnega orkestra. V navaden zvezek 
napiši naslov: Vodič po orkestru za mlade (skladatelj Benjamin Britten). Skrbno poslušaj 
in opazuj, kako se bodo predstavila vsa glasbila. Sproti si zapiši v obliki naštevanja, kar 
vidiš in slišiš. 
https://www.youtube.com/watch?v=Ku3TRcjLpyY 
 

ŠPO 
 

6. A in 6. B 
Ponedeljek, 30. 11. 2020, 6. ura 
Sreda, 2. 12. 2020, 1. ura 
 
Dekleta:                                                                                                                                    
Telesna dejavnost krepi mišice in močne mišice omogočajo vzdrževanje stalne telesne 
drže. Gibanje spodbuja nastanek kostne mase v fazi rasti in zavira nastanek dveh hudih 
bolezni: rahitis in osteoporoza. Torej, razlog več, da še naprej pridno vadiš. To počnemo 
tudi učitelji: https://youtu.be/8v3gnK1CuhM, zato te vabim na poseben podvig: 
https://app.box.com/s/rcqhi9d9pajm14922uhpfxg9unxg3in0. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ku3TRcjLpyY
https://youtu.be/8v3gnK1CuhM
https://youtu.be/8v3gnK1CuhM
https://app.box.com/s/rcqhi9d9pajm14922uhpfxg9unxg3in0
https://app.box.com/s/rcqhi9d9pajm14922uhpfxg9unxg3in0
https://app.box.com/s/rcqhi9d9pajm14922uhpfxg9unxg3in0
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1. Pripravila sem ti 2 vaji za razvoj moči rok: https://youtu.be/CNO82px4qe0 in 
https://youtu.be/pZ5TQCFwdhc. Opravi vsaj 5 ponovitev vsake vaje. 

2. Vaji za koordinacijo nog opravi na dveh različnih podlagah (trava, pesek, asfalt): 
https://youtu.be/h3zXb04IXec in https://youtu.be/753SqlJkMUU. Na vsaki podlagi 
opravi 3 serije: 1. serija: 5 ponovitev, 2. serija: 10 ponovitev in 3. serija: 15 ponovitev. 
Skupno je to 60 »osmic«. Ti to zmoreš! 

O tem, kako uspešna je bila tvoja vadba ta teden, napiši kratko poročilo in ga skupaj s 
fotografijami ali posnetkom pošlji na naslov danica.vergilas@os-ljubecna.si  do nedelje, 
6. 12., zvečer. 

6. A (fantje) 
Oglej si zabaven video, ki smo ga zate pripravili učitelji športa: 
https://youtu.be/8v3gnK1CuhM 
Ta teden opravi vsaj 2 krat po 3 serije vaj. Zdaj jih že obvladaš. Če še vedno potrebuješ 
pomoč, vaje najdeš na tej povezavi: 
https://app.box.com/s/kad3e9xq0tygve9mtrvdoab7dpqch4qc 
Video s prikazom vaj pa na tej povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=s0aDqSkSxQA 
Po vadbi opravi tudi raztezne vaje. Ob primernem vremenu pa se raje odpravi na svež 
zrak in opravi vsaj 20-minutno aktivnost, ob kateri se boš zadihal in povečal svoj srčni 
utrip. Telesna dejavnost krepi mišice in močne mišice omogočajo vzdrževanje stalne 
telesne drže. Gibanje spodbuja nastanek kostne mase v fazi rasti in zavira nastanek 
dveh hudih bolezni: rahitis in osteoporoza. Torej, razlog več, da še naprej pridno vadiš. 
Zunanjo aktivnost lahko fotografiraš ali na kratko opišeš in pošlješ na naslov: 
jernej.kobale@os-ljubecna.si. 
 
6. B (fantje) 
V tem tednu boš vaje za moč zamenjal z gibanjem v naravi (vzdržljivostni izziv). To pa 
vsekakor ne pomeni, da vaj za moč ne smeš opravljati. Vsa podrobna navodila dobiš na 
naslednji povezavi https://app.box.com/s/rcqhi9d9pajm14922uhpfxg9unxg3in0. 
Še zabaven motivacijski video športnih pedagogov https://youtu.be/8v3gnK1CuhM. 
 
6. C 
Sreda, 2. 12. 2020,  2. šolska ura 
Torek, 1. 12. 2020,  6. šolska ura 
 
Dekleta: Telesna dejavnost krepi mišice in močne mišice omogočajo vzdrževanje stalne 
telesne drže. Gibanje spodbuja nastanek kostne mase v fazi rasti in zavira nastanek 
dveh hudih bolezni: rahitis in osteoporoza.  Torej, še en razlog več, da vztrajaš in 
telovadiš. Vsi športni pedagogi te vabimo na: https://youtu.be/8v3gnK1CuhM                                                                    

  1. Pripravila sem ti 2 vaji za razvoj moči rok, ki ju opravi zunaj: 
https://youtu.be/CNO82px4qe0 in https://youtu.be/pZ5TQCFwdhc Opravi vsaj 5 
ponovitev vsake vaje.                                                                                                                                           
2. Vaji za koordinacijo nog opravi na dveh različnih podlagah (trava, pesek, asfalt): 
https://youtu.be/h3zXb04IXec in https://youtu.be/753SqlJkMUU. Na vsaki podlagi 
opravi 3 serije: 1. serija: 5 ponovitev, 2. serija: 10 ponovitev in 3. serija: 15 ponovitev. 

https://youtu.be/CNO82px4qe0
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https://youtu.be/h3zXb04IXec
https://youtu.be/753SqlJkMUU
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Skupno je to 60 »osmic«. Ti to zmoreš!                                                                                                                            
O tem, kako uspešna je bila tvoja vadba ta teden, napiši kratko poročilo in ga skupaj s 
fotografijami ali posnetkom pošlji na naslov danica.vergilas@os-ljubecna.si  do nedelje, 
6. 12., zvečer. 

Fantje: Oglej si zabaven video, ki smo ga zate pripravili učitelji športa: 
https://youtu.be/8v3gnK1CuhM 
Ta teden opravi vsaj 2 krat po 3 serije vaj. Zdaj jih že obvladaš. Če še vedno potrebuješ 
pomoč, vaje najdeš na tej povezavi: 
https://app.box.com/s/kad3e9xq0tygve9mtrvdoab7dpqch4qc 
Video s prikazom vaj pa na tej povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=s0aDqSkSxQA 
Po vadbi opravi tudi raztezne vaje. Ob primernem vremenu pa se raje odpravi na svež 
zrak in opravi vsaj 20-minutno aktivnost, ob kateri se boš zadihal in povečal svoj srčni 
utrip. Telesna dejavnost krepi mišice in močne mišice omogočajo vzdrževanje stalne 
telesne drže. Gibanje spodbuja nastanek kostne mase v fazi rasti in zavira nastanek 
dveh hudih bolezni: rahitis in osteoporoza. Torej, razlog več, da še naprej pridno vadiš. 
Zunanjo aktivnost lahko fotografiraš ali na kratko opišeš in pošlješ na naslov: 
jernej.kobale@os-ljubecna.si. 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
NRA Navodila za delo so objavljena v spletni učilnici predmeta. 

N2N 
nemščina 

Ponedeljek, 30. 11. 2020, 7. ura 
Navodila za delo so objavljena v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod izbirnimi predmeti 
izbereš nemščina, nato nemščina 6 ali klikneš na spodnjo povezavo 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-3 
 
Sreda, 2. 12. 2020, 5. ura 
Pouk bo potekal preko videokonference. Vabilo ti bom poslala po e-pošti. 
 

NTE Na priloženi povezavi te čaka navodilo za izdelavo božičnega okraska. Namesto mos 
gume lahko uporabiš papir ali karton. 
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=390528528739716 
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