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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 6. RAZRED (9. 11. 2020–13. 11. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

6. A 

Torek, 10. 11. 2020, 4. in 5. ura 

 Najprej se ogrej s kvizom za preverjanje znanja o obvestilu. Povezavo do kviza boš 
prejel/a na svoj e-naslov. 

 V spletni učilnici za slovenščino 6. razred poišči svoj razred. Odpri mapo 2. teden. V 
njej najdeš dokument z naslovom Sestavni deli uradnega besedila. Vsebino prepiši v 
zvezek. Nato odpri dokument z naslovom Vaja in naloge napiši v zvezek. 

Sreda, 11. 13. 2020, 3. ura 

 Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-

pošti. Na videokonferenci bomo pregledali naloge, ki ste jih rešil včeraj. 

Četrtek, 12. 11. 2020, 1. ura 

 V SDZ na strani 64 preberi okvirček pod naslovom Mali oglas in ga prepiši v zvezek. 

Nato reši naloge na straneh 64, 65 in 66. Naloga 8 ti naroča, da tudi sam/a sestaviš 

svoj »neresni« oglas. Sestavi ga in ga pošlji na moj e-naslov! 

Petek, 13. 11. 2020, 4. ura 

 Ura bo potekala preko videokonference, na kateri bomo pregledali rešitve nalog, ki si 

jih opravil/a sam/a.  

 
6. B 

Ponedeljek, 9. 11. 2020, 4. ura 

 V spletni učilnici poišči svoj razred in v mapi 2. teden pouka na daljavo poišči 
dokument z naslovom Obvestilo – naloga. Nalogo nato reši v zvezek (na stran za 
neumetnostna besedila). Fotografijo rešene naloge pošlji na moj elektronski naslov 
(damjana.hrovat@os-ljubecna.si ). 

 V SDZ na str. 64 preberi besedilo v modrem okvirčku pod naslovom MALI OGLAS in reši 
naloge od 1 do 3. V svoj zvezek na stran za delo z neumetnostnimi besedili (jezik) napiši 
naslov MALI  OGLAS in prepiši besedilo v modrem okvirčku.  

Torek, 10. 11. 2020, 4. ura 

 Reši naloge od 4 do 6 v SDZ na str. 65 in 66. Zatem v zvezek reši nalogi 7 in 8 iz SDZ, 
str. 66. 
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Sreda, 11. 11. 2020, 3. ura 

 Ura bo potekala prek videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Četrtek, 12. 11. 2020, 1. ura 

 Preberi besedilo v modrem okvirčku na str. 66 v SDZ in reši nalogi 1 in 2. Nato v svoj 
zvezek na stran za delo z neumetnostnimi besedili (jezik) napiši naslov SEZNAM in 
prepiši modri okvirček. 

Petek, 13. 11. 2020, 4. ura 

 V zvezek napiši en seznam (na razpolago imaš tri možnosti): na televizijskem zaslonu 
izberi program SLO 1 in v svoj zvezek prepiši televizijski spored za en dan v tem 
tednu, in sicer od 7.00 do 12.00 ali napiši seznam nekaj knjig, ki jih imaš doma 
(avtorja in naslov), lahko pa namesto tega prepišeš seznam knjig za bralno značko za 
6. r, ki ga najdeš na spletni strani OŠ Ljubečna. Rešeno nalogo fotografiraj in mi jo 
pošlji po e-pošti. 

 

6. C 

Ponedeljek, 9. 11. 2020,  5. ura 

 V SDZ na strani 64 preberi besedilo v modrem okvirčku “Mali oglas”. Prepiši besedilo 
v zvezek in reši naloge na str. 64-66 (vaje 1-6). 

Torek, 10. 11. 2020, 5. ura 

 V zvezek oblikuj mali oglas za izgubljeno žival. Vključi tudi fotografijo ali risbo živali, ki 
se ti je izgubila. 

Sreda, 11. 11. 2020, 3. ura 

 V SDZ na str. 66 preberi nalogo 8 in oblikuj “neresni mali oglas”. 

Četrtek, 12. 11. 2020, 3. ura 

 V SDZ na str. 66 si v modrem okvirčku preberi besedilo z naslovom “Seznam”. 
Okvirček prepiši in reši nalogi 1 in 2. 

Petek, 13. 11. 2020, 3. ura 

 Na spletu poišči kakršen koli seznam, npr. jedilni list, TV- spored, udeleženci kakšnih 
tekmovanj … V zvezek napiši, kaj si si izbral-a in zakaj. Opiši, kaj ta seznam predstavlja 
in čemu je namenjen. 
 

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. 
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DOPOLNILNI POUK 

 V spletni učilnici Slovenščina 6 pod ploščo Dopolnilni pouk poišči povezavo do 
interaktivnih nalog, izberi kakšno in jo reši. 

MAT 
6. A 

Ponedeljek, 9. 11. 2020, 3. ura 

 Ura bo potekala preko videokonference, na kateri bomo reševali IZRAZE. Vabilo na 

videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 

Torek, 10. 11. 2020, 3. ura 

 Ura bo potekala preko videokonference, na kateri bomo tudi reševali IZRAZE. Vabilo 

na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 

Sreda, 11. 11. 2020, 4. ura 

 Ura bo potekala preko videokonference, na kateri bomo reševali BESEDILNE 

NALOGE. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na 

videokonferenci je obvezna! 

Petek, 13. 11. 2020, 3. ura 

 Ura bo potekala preko videokonference, na kateri se bomo pogovarjali o POTENCAH. 

Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je 

obvezna! 

6. B 

Sreda, 11. 11. 2020, 4. ura 

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

Četrtek, 12. 11. 2020, 5. ura in 6. ura 

 5. ura bo potekala preko videokonference. 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, 13. 11. 2020, 3. ura 

 Ura bo potekala preko videokonference.  Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po 

e-pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

6. C 

Ponedeljek, 9. 11. 2020, 4. ura 
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 Ura bo potekala preko videokonference, na kateri bomo reševali IZRAZE. Vabilo na 

videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 

Sreda, 10. 11. 2020, 1. ura 

 Ura bo potekala preko videokonference, na kateri bomo tudi reševali IZRAZE. Vabilo 

na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 

Četrtek, 11. 11. 2020, 4. ura 

 Ura bo potekala preko videokonference, na kateri bomo reševali BESEDILNE 

NALOGE. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na 

videokonferenci je obvezna! 

Petek, 12. 11. 2020, 5. ura 

 Ura bo potekala preko videokonference, na kateri se bomo pogovarjali o POTENCAH. 

Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je 

obvezna! 

 

TJA 6. A 
Ponedeljek, 9. 11. 2020, 2. ura 

 Po spletni pošti boš dobil/a vabilo na videokonferenco, na kateri bomo skupaj 
pregledali rešitve vašega samostojnega dela pred počitnicami.  

 Če kdo vabil na svojo pošto ne prejema, naj mi piše na: darja.acentrih@os-ljubecna.si, 
da si naslov popravim, saj je prisotnost na videokonferencah obvezna. 

Torek, 10. 11. 2020, 1. ura 

 Naredi naloge, naložene v spletni učilnici Angleščina 6 v poglavju 1. Glej mapico Torek, 
10. 11. 2020. 

Sreda, 11. 11. 2020, 2. ura 

 Po spletni pošti boš dobil/a vabilo na videokonferenco, na kateri bomo pregledali 
vaše torkovo delo. 

Četrtek, 12. 11. 2020, 3. ura 

 Naredi naloge, naložene v spletni učilnici Angleščina 6 v poglavju 1. Glej mapico 
Četrtek, 12. 11. 2020. 

 

6. B 

Ponedeljek, 9. 11. 2020, 5. ura 

 Vsak učenec bo v nedeljo zvečer po svoji šolski pošti prejel Wordov dokument z 
navodili za delo. 

Sreda, 11. 11. 2020, 2. ura 

mailto:darja.acentrih@os-ljubecna.si
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 Imeli bomo videokonferenco, kjer bomo pregledali delo in naloge, ki ste jih opravili v 
ponedeljek. Videokonferenca je obvezna. Povezavo nanjo prejmete v torek.   

Četrtek, 12. 11. 2020, 3. ura 

 Opravili boste delo, o katerem se bomo dogovorili v sredo. 

Petek, 13. 11. 2020, 1. ura 

 Imeli bomo videokonferenco, kjer bomo pregledali delo in naloge, ki ste jih opravili v 
četrtek. Videokonferenca je obvezna. Povezavo nanjo prejmete v četrtek.   

6. C 

Ponedeljek, 9. 11. 2020, 2.ura 

 Srečali se bomo na spletu. Potrebovali boste domačo nalogo, ki ste jo dobili pred 
počitnicami. Videokonferenca je obvezna. Vabilo boste prejeli po elektronski pošti. 

Torek, 10. 11. 2020, 2. ura 

 V spletni učilnici vas čakajo navodila za delo. Do spletne učilnice dostopate preko 
šolske spletne strani, zavihek spletne učilnice, predmet angleščina, nato izberete 
angleščina 6, poglavje 3. 

Sreda, 11. 11. 2020, 4. ura 

 Srečali se bomo na spletu. Upam, da ste prepisali snov in naredili vaje, kajti vse to 
boste potrebovali za aktivno sodelovanje v videokonferenci, ki je obvezna. Vabilo 
boste prejeli po elektronski pošti. 

Petek, 13. 11. 2020, 4. ura 

 V spletni učilnici vas čakajo navodila za delo. 

 

ZGO 6. A 

Četrtek, 12. 11. 2020, 4.ura      

 Srečali se bomo na videokonferenci (povezavo bom poslala na vaše šolske elektronske 
naslove). Pred našim srečanjem ponovite poglavje o podlagah in pripomočkih za 
pisanje. Nadaljevali bomo pogovor o različnih podlagah ter nastanku prvih knjig. 
Pripravite si zvezek, da si boste lahko snov zapisali. 

6. B 

Četrtek, 12. 11. 2020, 4. ura 

 Srečali se bomo na videokonferenci in se pogovorili o tem zakaj knjige tiskamo 
(povezavo bom poslala na vaše šolske elektronske naslove). Pred našim srečanjem 
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ponovite poglavje o nastanku prve knjige. Pripravite si zvezek, da si boste lahko snov 
zapisali. 

6. C 

Torek, 10. 11. 2020, 3. ura 

Srečali se bomo na videokonferenci in se pogovorili o tem zakaj je nastala prva pisava 
(povezavo bom poslala na vaše šolske elektronske naslove). Pred našim srečanjem si 
poglavje preberite v učbeniku na straneh 16 in 17. Pripravite si zvezek, da si boste lahko 
snov zapisali. 

 

GEO 
 

Torek, 10. 11. 2020 
6. a: 2. šolska ura 
6. b: 3. šolska ura 
6. c: 4. šolska ura 
 

 Na spletni strani https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO6SDZ&pages=26-27 si na 
strani 27 oglej film zgradba Zemlje.  
 

 S pomočjo videoposnetka, ki so ga pripravili študentje Oddelka za geografijo Filozofske 
fakultete in delovnega lista boš naredil/a malo projektno nalogo, s katero boš 
spoznal/a notranjo zgradbo Zemlje. Prvi del naloge boš naredil/a danes, drugi del 
naslednji teden.  

 

 Video vodič in delovni list najdeš v spletni učilnici GEOGRAFIJA 6. V spletni učilnici 
najdeš tudi vsa ostala navodila.  

 

 V spletni učilnici najdeš tudi rešitve nalog iz samostojnega delovnega zvezka (stran 14 
in 15). Nalog, ki si jih reševal/a pri uri geografije pred počitnicami.   
 
 

NAR 
 6. A 

Ponedeljek, 9. 11. 2020, 4. ura 

 Udeležili se boste videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi snovi 
Metamorfne kamnine in geološka karta Slovenije. Povezava na videokonferenco je 
vseskozi enaka in ste jo že prejeli po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci 
je obvezna. 

Četrtek, 12. 11. 2020, 6.ura 

 Udeležili se boste videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi snovi 
Kako kamninam in mineralom določamo trdoto. Povezava na videokonferenco je 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO6SDZ&pages=26-27
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vseskozi enaka in ste jo že prejeli po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci 
je obvezna. 

6. B 

Ponedeljek, 9. 11. 2020, 2. in 3. ura 

Udeležili se boste videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi snovi 
Magmatske, metamorfne in sedimentne kamnine. Povezava na videokonferenco je 
vseskozi enaka in ste jo že prejeli po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 

6. C 

Torek, 10. 11. 2020, 1. ura 

Udeležili se boste videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi snovi 
Magmatske in sedimentne kamnine. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in 
ste jo že prejeli po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Petek, 13. 11. 2020, 1.ura 

Udeležili se boste videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi snovi 
Metamorfne kamnine in geološka karta Slovenije. Povezava na videokonferenco je 
vseskozi enaka in ste jo že prejeli po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 

TIT 6. A, Petek, 13. 11. 2020, 1. skupina: 1. in 2. ura, 2. skupina:5. in 6. ura 
6. B, Torek, 10. 11. 2020, 1. skupina: 1. in 2. ura, 2. skupina:5. in 6. ura  
6. C, Četrtek, 12. 11. 2020, 1. skupina: 1. in 2. ura, 2. skupina:5. in 6. ura  
 

 V učbeniku za tehniko in tehnologijo si na strani 75 in 76 oglej in preberi Izdelava 
nosilne konstrukcije. Nato si zamisli nosilno konstrukcijo (most) in nariši tehnično 
skico za tvoj most. Pomagaj si z slikami iz učbenika. 

 
 

LUM 6. A, Torek, 10. 11. 2020., 5. ura 
6. B, Petek, 13. 11. 2020, 4.ura 
6. C, Petek, 13. 11. 2020, 3.ura 

 

 Navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet – LIKOVNA 
UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 6. Poišči novo likovno nalogo za 2. teden  v 
likovnem področju KIPARSTVO.  

 

GUM 6. A, četrtek, 12. 11. 2020, 5. ura 
6. B, četrtek, 12. 11. 2020, 5. ura 
6. C, ponedeljek, 9. 11. 2020, 3. ura 
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 V delovnem zvezku (str. 38 in 39) si v poglavju o trobilih preberi, kako delujejo, v 
zvezek napiši vsa trobila in izberi eno ter ga s pomočjo delovnega zvezka natančno 
opiši in nariši (zapis in risba v zvezek). 

 

ŠPO 
 

6. A in 6. B 
Ponedeljek, 9.11.2020, 6. šolska ura 
Sreda, 11.11.2020, 1. šolska ura 
četrtek, 12.11.2020, 2. šolska ura 
 
Dekleta 

 Na spodnji povezavi najdeš poglavje o Rokometu: 
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html Poišči naslov »razlaga 
osnovnih pravil« - preberi in reši nalogo. Zato boš potrebovala dobrih 5 minut. 
Preostali čas nameni športi ali fizični aktivnosti na prostem. 
 

 BADMINTON.  
Najprej preveri pravilni položaj loparja v roki za forhend in beckend udarec na 
naslednjem posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=v8UYUiiJgV0 Preizkusi 
se v naslednjih nalogah: odbijanje žogice 50-krat zaporedno, isto poskusi še s slabšo 
roko, odbijanje žogice med tem ko lopar po vsakem udarcu menjaš iz leve v desno 
roko, med odbijanjem žogice prehodi določeno ravno razdaljo in med vsakim visokim 
obojem žogice naredi počep. Koliko ti jih je uspelo narediti? Vesela bom tvojega 
sporočila na naslov »danica.vergilas@os-ljubecna.si«. 
 

 BADMINTON. Danes je na vrsti servis, zato si ga najprej poglej na posnetku: 
https://www.youtube.com/watch?v=mvdIh5E_opU Na travnatem terenu si označi 
igrišče; v širino 6 in v dolžino 14 dolgih korakov, namesto mrežice, ki jo postaviš na 
sredino, si lahko pomagaš z dvema  palicama na kateri 1,55 m od tal napneš vrvico. 
Preizkusi se v naslednjih nalogah: 5 zaporednih uspešnih servisov od 10 možnih 
poskusov (forhend in beckend), oba načina servisa opravi še 10-krat s slabšo roko, na 
vsako polovico igrišča položi »ležečo tarčo« (blazino, karton) in ju poizkusi s servisom 
čim večkrat zadeti.  
Sliko ležečih tarč na tvojem badminton igrišču mi pošlji na: danica.vergilas@os-
ljubecna.si. 

6. a (fantje) 
 

 Ko imaš na urniku šport, izkoristi primerno vreme za aktivnost na prostem (hitra 
hoja, tek, gimnastične vaje, igra z žogo, kolesarjenje, kolebnica, rolanje, vožnja s 
skirojem …). 

 V primeru slabega vremena si lahko pomagaš z vadbo, ki se nahaja na spodnji 
povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=ni8Z-a2MGEU 

6. b (fantje) 

 V tem tednu ponovno opravi 2 treninga (ponovitve oz. sekunde se sedaj povečajo na 
15), ter opravi z nalogo hitre hoje ali teka (vse imaš opisano na učnem listu).  

https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html
https://www.youtube.com/watch?v=v8UYUiiJgV0
https://www.youtube.com/watch?v=v8UYUiiJgV0
https://www.youtube.com/watch?v=mvdIh5E_opU
https://www.youtube.com/watch?v=mvdIh5E_opU
https://www.youtube.com/watch?v=mvdIh5E_opU
mailto:danica.vergilas@os-ljubecna.si
mailto:danica.vergilas@os-ljubecna.si
https://www.youtube.com/watch?v=ni8Z-a2MGEU
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 Če imaš kakšno težavo z nalogami za moč sem ti priskočil na pomoč, ter pošiljam 
demonstracijo vseh vaj na slednji povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=s0aDqSkSxQA  

6. C 
Petek, 13.11.2020, 6. šolska ura 
Sreda, 11.11.2020,  2. šolska ura 
Torek, 10. 11.2020,  6. šolska ura 
 
Dekleta: 

 STRELJANJE TARČ. Potrebuješ manjšo žogo (rokometno ž., tenis ž.), 5 predmetov, ki 
jih lahko uporabiš za tarčo (plastenke, papirnate škatlice). Predmete postavi zunaj na 
dvorišču npr. na klop ali mizo in preveri, da pri metanju žoge v tarče ne boš 
povzročila kakšne škode. Iz razdalj: 10, 20 in 30 korakov skušaj zadeti tarče z boljšo in 
s slabšo roko. Na vsaki razdalji imaš 10 poskusov.  
Sliko postavljenih tarč pošlji na naslov: danica.vergilas@os-ljubecna.si  
 

 ROKOMET 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. Za to boš potrebovala slabih 10 minut. Preostali čas izkoristi za igro na 
prostem; poskusi izvesti gibanja, ki si si jih ogledala na posnetkih. 
 

 PRAVILA. Na spodnji povezavi najdeš poglavje o Rokometu: 
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html Poišči naslov »razlaga 
osnovnih pravil« - preberi in reši nalogo. Zato boš potrebovala dobrih 5 minut. 
Preostali čas nameni športi ali fizični aktivnosti na prostem. 

Fantje: 

 Ko imaš na urniku šport, izkoristi primerno vreme za aktivnost na prostem (hitra 
hoja, tek, gimnastične vaje, igra z žogo, kolesarjenje, kolebnica, rolanje, vožnja s 
skirojem …). 

 V primeru slabega vremena si lahko pomagaš z vadbo, ki se nahaja na spodnji 
povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=ni8Z-a2MGEU 

 
Med šolskimi urami se ne pozabi razgibati in prezračiti prostor, saj se boš tako lažje 

zbral/a pri naslednji šolski uri. 

 

 

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

Računalništvo 6.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=s0aDqSkSxQA
mailto:danica.vergilas@os-ljubecna.si
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html
https://www.youtube.com/watch?v=ni8Z-a2MGEU
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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 

NTE ● Približuje se božični čas, zato iz barvnega papirja naredi okensko dekoracijo. Nekaj 
idej ti prilagam v spodnjem linku, lahko pa narediš tudi kaj po svoje. 

● https://www.facebook.com/CreativeIdeass/posts/1958562547599721 

 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-3
https://www.facebook.com/CreativeIdeass/posts/1958562547599721

