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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 6. RAZRED (23. 11. 2020–27. 11. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

6. A 

Torek, 24. 11. 2020, 4. in 5. ura                                                                                                                                               

V spletni učilnici Slovenščina 6, 6. a, odpri Opis kraja – 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.                                                                                                                                                            

5. ura bo potekala preko videokonference. Vabilo zanjo boš dobil/a na svoj e-naslov. 

Sreda, 25. 11. 2020, 3. ura                                                                                                                                                 

V SDZ na strani 76 preberi okvirček z naslovom Opis bolezni in ga prepiši v svoj zvezek. 

Nato reši vse naloge na straneh 76 in 77. Rešitve bomo pregledali v četrtek. 

Četrtek, 26. 11. 2020, 1. ura                                                                                                                                               

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

pošti. 

Petek, 27. 11. 2020, 4. ura                                                                                                                                               

Izberi si katerikoli šport in ga opiši. Svoj opis pošlji na moj e-naslov 

(mateja.samastur@os-ljubecna.si). 

 
6. B 

Ponedeljek, 23. 11. 2020, 4. ura                                                                                                              

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

pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.  

Torek, 24. 11. 2020, 4. ura                                                                                                                     

Pri prejšnji uri si se seznanil/a z opisom naravnega pojava. Reši še 4. nalogo na str. 75 v 

SDZ (napisati moraš opis naravnega pojava na podlagi miselnega vzorca, ki ga imaš v 

SDZ). Nalogo napiši v svoj zvezek. V spletni učilnici Slovenščina 6 pod 6. b boš našel/la 

mapo 4. teden pouka na daljavo in v njej učni list z naslovom Opis naravnega pojava. 

Rešitve nalog zapiši v zvezek, če imaš možnost, lahko učni list natisneš.  Besedila ni 

potrebno prepisati. 

Sreda, 25. 11. 2020, 3. ura                                                                                                             

Najprej preberi modri okvirček pod naslovom Opis bolezni v SDZ na str. 76 in ga prepiši 

v zvezek na stran za neumetnostna besedila. Nato reši naloge od 1 do 4 na str. 76 in 77 

v SDZ. 
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Četrtek, 26. 11. 2020, 1. ura                                                                                                                

V svoj zvezek reši 5. nalogo na str. 77 v SDZ. Najprej izpolni miselni vzorec, nato pa ga 

ubesedi – napiši opis bolezni.                                                                                                                      

Petek, 27. 11. 2020, 2. ura                                                                                                                    

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

pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

 

6. C 

Ponedeljek, 23. 11. 2020,  5. ura 

Navodila najdeš v spletni učilnici slovenščina/slovenščina 6/6c.  

 

Torek, 24. 11. 2020, 5. ura                                                                                                                         
V SDZ na str. 74 preberi besedilo v modrem okvirčku »Opis naravnega pojava.« Prepiši 
naslov in besedilo. Nato reši nalogi 1 in 2. 

 

Sreda, 25. 11. 2020, 3. ura                                                                                                                           
V SDZ na str. 75 si oglej nalogo 4. Iz miselnega vzorca razberi podatke in opiši naravni 
pojav fotosintezo v obliki besedila (kot je na prejšnji strani opisana mavrica). Besedilo 
zapiši v zvezek. Ne pozabi na naslov. 

 

Četrtek, 26. 11. 2020, 3. ura                                                                                                                      
V spletni učilnici slovenščina/slovenščina 6/6c poišči učni list o opisu naravnega 
pojava. Reši ga. Rešitve lahko pišeš v zvezek (ali si učni list natisneš, če imaš možnost). 

 

Petek, 27. 11. 2020, 3. ura                                                                                                                            
V spletni učilnici slovenščina/slovenščina 6/6c poišči učni list o opisu kraja. Reši ga. 
Rešitve lahko pišeš v zvezek (ali si učni list natisneš, če imaš možnost). 

 

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 ploščico Dopolnilni pouk poišči dodatne naloge za 
ponovitev snovi. 

 

 

mailto:mateja.samastur@os-ljubecna.si
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MAT 
6. A 

Ponedeljek, 23. 11. 2020, 3. ura                                                                                                        

Ura bo potekala preko videokonference, na kateri se bomo pogovorili o rešitvah nalog 

ŠPELA SE PREIZKUSI. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na 

videokonferenci je obvezna! 

Torek, 24. 11. 2020, 3. ura                                                                                                                       

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

pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 

Sreda, 25. 11. 2020, 4. ura                                                                                                                        

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

pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 

Petek, 27. 11. 2020, 3. ura                                                                                                                         

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

pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 

 

6. B 

Sreda, 25. 11. 2020, 4. ura                                                                                                                

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

Četrtek, 26. 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. 

Petek, 27. 11. 2020, 3. ura                                                                                                                 

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

6. C 

Ponedeljek, 23. 11. 2020, 4. ura                                                                                                         

Ura bo potekala preko videokonference, na kateri se bomo pogovorili o rešitvah nalog 

ŠPELA SE PREIZKUSI. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na 

videokonferenci je obvezna! 

Sreda, 25. 11. 2020, 1. ura                                                                                                                         

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

pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 
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Četrtek, 26. 11. 2020, 4. ura 

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

pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 

Petek, 27. 11. 2020, 5. ura                                                                                                                      

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

pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 

 

TJA 6. A 
 
Ponedeljek, 23. 11. 2020, 2. ura                                                                                                              
Za to uro boš prejel/a vabilo na videokonferenco. 
 
Torek, 24. 11. 2020, 1. ura                                                                                                                  
Navodila za delo bodo objavljena v spletni učilnici Angleščina 6, in sicer v poglavju 1. 
Glej mapo Torek, 24. 11. 2020. 
 
Sreda, 25. 11. 2020, 2. ura                                                                                                                     
Za to uro boš prejel/a vabilo na videokonferenco. 
 
Četrtek, 26. 11. 2020, 3. ura                                                                                                             
Navodila za delo bodo objavljena v spletni učilnici Angleščina 6, in sicer v poglavju 1. 
Glej mapo Četrtek, 26. 11. 2020. 
 
6. B 
 
V nedeljo boste po elektronski pošti vsi prejeli material in navodila za delo v tem 
tednu. Videokonference bodo namenjene ustnemu ocenjevanju. 
 
Ponedeljek, 23. 11. 2020, 5. ura                                                                                                                                 
Videokonferenca bo za tiste učence, s katerimi smo se dogovorili za ustno 
ocenjevanje. Vsak izmed teh učencev bo povezavo za konferenco prejel po elektronski 
pošti v nedeljo. Ostali učenci boste reševali naloge po navodilih, ki jih prejmete v 
nedeljo. 
 
Sreda, 25. 11. 2020, 2. ura 5                                                                                                                           
Videokonferenca bo za tiste učence, s katerimi smo se dogovorili za ustno 
ocenjevanje. Vsak izmed teh učencev bo povezavo za konferenco prejel po elektronski 
pošti v torek. Ostali učenci boste reševali naloge po navodilih, ki jih prejmete v 
nedeljo. 
 
Četrtek, 26. 11. 2020, 3. ura                                                                                                                   
Videokonferenca bo za tiste učence, s katerimi smo se dogovorili za ustno 
ocenjevanje. Vsak izmed teh učencev bo povezavo za konferenco prejel po elektronski 
pošti v sredo. Ostali učenci boste reševali naloge po navodilih, ki jih prejmete v 
nedeljo. 
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Petek, 27. 11. 2020, 1. ura                                                                                                                        
Videokonferenca bo za tiste učence, s katerimi smo se dogovorili za ustno 
ocenjevanje. Vsak izmed teh učencev bo povezavo za konferenco prejel po elektronski 
pošti v četrtek. Ostali učenci boste reševali naloge po navodilih, ki jih prejmete v 
nedeljo.  
 
6. C 
 
Ponedeljek, 23. 11. 2020, 2.ura                                                                                                                            
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Angleščina 6, Pouk na daljavo, 6. c razred. 
 
Torek, 24. 11. 2020, 2. ura                                                                                                                                         
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Angleščina 6, Pouk na daljavo, 6. c razred. 
 
Sreda, 25. 11. 2020, 4. ura                                                                                                                                                      
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, 
da se udeležiš srečanja. Videokonferenca je obvezna. Potreboval/a boš zvezek in 
domačo  nalogo prejšnjih dveh ur. 
 
Petek, 27. 11. 2020, 4. ura                                                                                                                                                         
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, 
da se udeležiš srečanja. Videokonferenca je obvezna. Potreboval/a boš zvezek in 
domačo nalogo prejšnjih dveh ur. 
 

ZGO 6. A 

Četrtek, 26. 11. 2020, 4.ura                                                                                                                                                                                                                                     

V spletni učilnici Zgodovina 6, Pouk na daljavo 6. a,  te čaka naloga za današnji dan. 

6. B 

Četrtek, 26. 11. 2020, 4. ura                                                                                                                                                        
V spletni učilnici Zgodovina 6, Pouk na daljavo 6. b,  te čaka naloga za današnji dan. 

6. C 

Torek, 24. 11. 2020, 3. ura                                                                                                                                                             
V spletni učilnici Zgodovina 6, Pouk na daljavo 6. c,  te čaka naloga za današnji dan. 

GEO 
 

Torek, 24. 11. 2020 
6. a: 2. šolska ura 
6. b: 3. šolska ura 
6. c: 4. šolska ura 
 

 Dokončaj projektno nalogo Zgradba Zemlje in jo še danes pošlji na moj e-naslov 
(helena.verdev@os-ljubecna.si). 

 Reši naloge v samostojnem delovnem zvezku na straneh 26‒18. S pomočjo nalog boš 
ponovil/a znanje o obliki in zgradbi Zemlje. 

mailto:helena.verdev@os-ljubecna.si
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NAR 
 6. A 

Ponedeljek, 23. 11. 2020, 4. ura                                                                                                       
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Zgradba in 
lastnosti prsti. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na 
videokonferenci je obvezna. 

Četrtek, 26. 11. 2020, 6.ura                                                                                                             
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri eksperimentalnem delu z 
naslovom Sestava prsti. Za poskuse si pripravi dva litrska kozarca za vlaganje, prst z 
vrta ali prst za lončnice, pokrov za en kozarec za vlaganje, lonček za segrevanje prsti s 
pokrovko (če se da, naj bo pokrovka prozorna). Povezava na videokonferenco je 
vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

6. B 

Ponedeljek, 23. 11. 2020, 2. in 3. ura                                                                                                     
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Prst, pomen 
tal in nastanek prsti. Tretjo uro bomo spoznavali zgradbo prereza tal in lastnosti prsti. 
Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 

6. C 

Torek, 24. 11. 2020, 1. ura                                                                                                                 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Zgradba in 
lastnosti prsti. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na 
videokonferenci je obvezna. 

Petek, 27. 11. 2020, 1.ura                                                                                                                         
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri eksperimentalnem delu z 
naslovom Sestava prsti. Za poskuse si pripravi dva litrska kozarca za vlaganje, prst z 
vrta ali prst za lončnice, pokrov za en kozarec za vlaganje, lonček za segrevanje prsti s 
pokrovko (če se da, naj bo pokrovka prozorna). Povezava na videokonferenco je 
vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

TIT 6. A: petek, 27. 11. 2020, 1. skupina: 1. in 2. ura, 2. skupina: 5. in 6. ura 
6. B: torek, 24. 11. 2020, 1. skupina: 1. in 2. ura, 2. skupina: 5. in 6. ura  
6. C: četrtek, 26. 11. 2020, 1. skupina: 1. in 2. ura, 2. skupina: 5. in 6. ura  
 

Prični z izdelovanjem svoje nosilne konstrukcije (klop ali most). Končni izdelek mora 
biti takšen, kot je na tvoji skici. Za material uporabi samo papir (ne kartona ali 
lepenke). Preoblikuj ga v različne profile ( kvadratast, trikotni, valjast …) in zgibanke. Za 
lepljenje uporabi lepilo za papir. 
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LUM 6. A: torek, 24. 11. 2020, 5. ura 
6. B: petek, 27. 11. 2020, 4.ura 
6. C: petek, 27. 11. 2020, 3.ura 
Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet  LIKOVNA 
UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 6. Poišči novo likovno nalogo za 4. teden  v 
likovnem področju SLIKARSTVO. Nova snov ima naslov TOPLE IN HLADNE BARVE. 

 

GUM 6. A: četrtek, 26. 11. 2020, 5. ura 
6. B: četrtek, 26. 11. 2020, 5. ura 
6. C: ponedeljek, 23. 11. 2020, 3. ura 
S pomočjo delovnega zvezka (str. 42 in 43) boš spoznal inštrumente s tipkami. Na črte 
pod glasbili zapiši njihovo ime in si preberi predstavitev orgel. Ugotovi, v čem sta si 
podobni glasbili HARMONIKA in ORGLE in v zvezek zapiši odgovor. 
Prav tako v zvezek zapiši inštrumente s tipkami in nariši harmoniko. 
 

ŠPO 
 

6. A in 6. B in 6. C (dekleta)  
Redna telesna dejavnost krepi celo telo, kar treniranemu posamezniku omogoča 
uspešnejšo borbo proti vsem negativnim vplivom iz okolja. Spretnostne naloge in vaje 
naj ti bodo dobrodošla sprostitev za vsak dan, kadar koli tekom dneva. Opravi pa jih 
vsaj 3x tedensko, tolikokrat kot imaš na urniku tudi predmet šport. 

● Gibalno nalogo za raztezanje in sprostitev »pozdrav soncu« lahko izvajaš v sobi: 
https://docs.google.com/document/d/1ptPb256MhGBwNXbVAdB4oxSepMi5z
XK4/edit  ali zunaj: https://youtu.be/0yOEwCyInCg 

● Sklop gimnastičnih vaj za raztezanje in moč je primeren tako za ogrevanje kot 
za vsakodnevno telovadbo v sobi: 
https://docs.google.com/document/d/1Wm0vC_6oj8csMMVL3vAvj_R084LOW
6gj/edit  ali na prostem: https://youtu.be/FOK8XBJm4A4 Ker bo uspešnost in 
učinkovitost izvedbe vaj tudi ocenjena, se je vredno potruditi in redno vaditi. 

● Spretnostno nalogo za razvoj natančnosti opravi na dvorišču. Potrebuješ 
kakršno koli žogo in primerno veliko vedro ali še bolje obroč, v katerega boš 
metala žogo. Najprej pa si poglej tehniko meta na koš z mesta in jo pri nalogi 
poskušaj čim bolj posnemati: 
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59666.html  Razdalja med 
košem (tvojo tarčo) in tabo naj bo najprej 5, nato pa 10 korakov. Poskusi 
opraviti 10 metov, ko je tarča na tleh, nato na mizi/stolu in na višini  2−3 metre 
(višina koša je 3,05 m), skupaj torej 60 metov. Koliko bo zadetkov? Želim ti 
veliko sreče in uspeha! 

Za vprašanja sem ti vedno na voljo. O svoji tedenski športni vadbi pošlji kratko poročilo 
ali fotografijo na naslov danica.vergilas@os-ljubecna.si. 

Ob vsakem odmoru med šolskimi urami ne pozabi prezračiti prostora in se razgibati. 
Bolje se boš počutila in lažje zbrala za šolsko delo. 

6. A (fantje) 
Ko imaš na urniku šport, opravi vsaj 2 seriji vaj iz prejšnjega tedna. Če še vedno 
potrebuješ pomoč, vaje najdeš na tej povezavi: 
https://app.box.com/s/kad3e9xq0tygve9mtrvdoab7dpqch4qc 

https://docs.google.com/document/d/1ptPb256MhGBwNXbVAdB4oxSepMi5zXK4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ptPb256MhGBwNXbVAdB4oxSepMi5zXK4/edit
https://youtu.be/0yOEwCyInCg
https://youtu.be/0yOEwCyInCg
https://docs.google.com/document/d/1Wm0vC_6oj8csMMVL3vAvj_R084LOW6gj/edit
https://docs.google.com/document/d/1Wm0vC_6oj8csMMVL3vAvj_R084LOW6gj/edit
https://docs.google.com/document/d/1Wm0vC_6oj8csMMVL3vAvj_R084LOW6gj/edit
https://docs.google.com/document/d/1Wm0vC_6oj8csMMVL3vAvj_R084LOW6gj/edit
https://youtu.be/FOK8XBJm4A4
https://youtu.be/FOK8XBJm4A4
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59666.html
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59666.html
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59666.html
mailto:danica.vergilas@os-ljubecna.si
https://app.box.com/s/kad3e9xq0tygve9mtrvdoab7dpqch4qc
https://app.box.com/s/kad3e9xq0tygve9mtrvdoab7dpqch4qc
https://app.box.com/s/kad3e9xq0tygve9mtrvdoab7dpqch4qc
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Videoposnetek s s predstavitvijo 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. Poskrbi za svoje zdravje. 
Bolje se boš počutil in lažje zbral pri pouku na daljavo. Zunanjo aktivnost lahko, če 
želiš, fotografiraš ali na kratko opišeš in pošlješ na naslov: jernej.kobale@os-
ljubecna.si  

6. B (fantje)                                                                                                                                                       
Si v zadnjem tednu sklopa vaj za moč, tako da moraš trening sedaj opraviti že brez 
pomoči lista. Če še nisi uspel poslati posnetka treninga na aljaz.bukovec@os-
ljubecna.si, poskušaj to narediti ta teden. V tem tednu je še napovedano lepo vreme, 
zato izkoristi to za aktivnost v naravi (hitra hoja, tek, pohod na bližnji hrib, kolesarjenje 
itn.).  

6. C (fantje)                                                                                                                                                              
Ko imaš na urniku šport, opravi vsaj 2 seriji vaj iz prejšnjega tedna. Če še vedno 
potrebuješ pomoč, vaje najdeš na tej povezavi: 
https://app.box.com/s/kad3e9xq0tygve9mtrvdoab7dpqch4qc 

Videoposnetek 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. Poskrbi za svoje zdravje. 
Bolje se boš počutil in lažje zbral pri pouku na daljavo. Zunanjo aktivnost lahko, če 
želiš, fotografiraš ali na kratko opišeš in pošlješ na naslov: jernej.kobale@os-
ljubecna.si  

 

 

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

predmeta.  

 
N2N 
nemščina 

Ponedeljek, 23. 11., 7. ura in sreda, 25. 11., 5. 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 

NTE 
Ta teden boš sodeloval/a v spletni ustvarjalni delavnici Igrive arhitekture na temo 

SIMETRIJA V ARHITEKTURI. Vsa navodila za delo in objavo slik so v priloženem 

linku. 

https://www.youtube.com/watch?v=s0aDqSkSxQA
https://www.youtube.com/watch?v=s0aDqSkSxQA
https://www.youtube.com/watch?v=s0aDqSkSxQA
mailto:jernej.kobale@os-ljubecna.si
mailto:jernej.kobale@os-ljubecna.si
mailto:aljaz.bukovec@os-ljubecna.si
mailto:aljaz.bukovec@os-ljubecna.si
https://app.box.com/s/kad3e9xq0tygve9mtrvdoab7dpqch4qc
https://app.box.com/s/kad3e9xq0tygve9mtrvdoab7dpqch4qc
https://app.box.com/s/kad3e9xq0tygve9mtrvdoab7dpqch4qc
https://www.youtube.com/watch?v=s0aDqSkSxQA
https://www.youtube.com/watch?v=s0aDqSkSxQA
https://www.youtube.com/watch?v=s0aDqSkSxQA
mailto:jernej.kobale@os-ljubecna.si
mailto:jernej.kobale@os-ljubecna.si
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-3
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https://webmail.arnes.si/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%

3D0%2Cwebp%3D1&_uid=81190&_mbox=INBOX&_action=show 

Slike lahko pošlješ tudi meni na elektronski naslov: 

mojca.trobentar@guest.arnes.si  

 

 

 

https://webmail.arnes.si/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=81190&_mbox=INBOX&_action=show
https://webmail.arnes.si/?_task=mail&_caps=pdf%3D1%2Cflash%3D0%2Ctiff%3D0%2Cwebp%3D1&_uid=81190&_mbox=INBOX&_action=show
mailto:mojca.trobentar@guest.arnes.si

