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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 6. RAZRED (21. 12. 2020–24. 12. 2020) 

ŠPORTNI DAN 
V torek, 22. 12. 2020, bomo izvedli športni dan na daljavo, in sicer s pohodom od Ljubečne do Božičkove 
dežele. V tem čarobnem božičnem času je vse mogoče, zato bomo vsi skupaj (učenci, učenke in učitelji) 
poskusili prehoditi 2914 km v enem dnevu. Kako in zakaj točno tolikšno razdaljo, pa najdeš v spletni 
učilnici ŠPORTNA VZGOJA. Učitelji športa se že veselimo tvoje prispevane prehojene razdalje.  
 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

6. A 
Sreda, 23. 12. 2020, 3. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo boš dobil/a na svoj e-naslov. 

Preverjanje domačega branja: navodilo za delo poišči v spletni učilnici Slovenščina 6 pod 
ploščico za svoj razred, v mapi 1. domače branje. 
 
6. B 
Ponedeljek, 21. 12. 2020, 4. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Na svoj šolski elektronski naslov boš pred tem 
dobil/a vabilo s povezavo na videokonferenco.  
 
Sreda, 23. 12. 2020, 3. ura 
Preverjanje domačega branja: navodilo za delo poišči v spletni učilnici Slovenščina 6 
pod ploščico za svoj razred, v mapi 1. domače branje. 
 
6. C 
Ponedeljek, 21. 12. 2020,  5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo boš dobil/a na svoj e-naslov. 
Videokonferenca se bo pričela ob 12.00. 
 
Sreda, 23. 12. 2020, 3. ura 
Preverjanje domačega branja: navodilo za delo poišči  v spletni učilnici Slovenščina 6 
pod ploščico za svoj razred, v mapi 1. domače branje. 

 
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 ploščo Dopolnilni pouk poišči novo nalogo in jo 

reši. 
 

MAT 6. A 
Ponedeljek, 21. 12. 2020, 3. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.  
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Sreda, 23. 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, 23. 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, 21. 12. 2020, 4. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
Sreda, 23. 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 
Ponedeljek, 21. 12. 2020, 2. ura 
Prejel/a boš vabilo na videokonferenco. 
 
Sreda, 23. 12. 2020, 2. ura 
Navodila za delo bodo objavljena v spletni učilnici Angleščina 6, in sicer v poglavju 1. Glej 
mapo Sreda, 23. 12. 2020. 
 
6. B 
Ponedeljek, 21. 12. 2020, 5. ura 
Samostojno boš opravil/a naloge, za katere smo se dogovorili v četrtek. 
 
Sreda, 23. 12. 2020, 2. ura 
Imeli bomo videokonferenco. Pregledali bomo delo iz petka in ponedeljka. Povezavo na 
videokonferenco, ki je obvezna, ti pošljem do torka zvečer.  
 
6. C 
Ponedeljek, 21. 12. 2020, 2.ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, da 
se udeležiš srečanja. 

Sreda, 23. 12. 2020, 4. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, da 
se udeležiš srečanja. 

ZGO / 

GEO 
 

/ 
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NAR 
 

6. A 
Ponedeljek, 22. 12. 2020, 4. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Vodni in vetrni 
tok. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 
 
6. B 
Ponedeljek, 21. 12. 2020, 2. in 3. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Vodni in vetrni 
tok. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 
 

TIT / 
 

LUM 6. A 
Ponedeljek, 21. 12. 2020, 5. ura 
Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet  LIKOVNA 
UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 6. Poišči novo likovno nalogo za 7. teden  v  
likovnem področju OBLIKOVANJE. Nova snov ima naslov NOVOLETNI OKRASKI. 

 

GUM 6. C 
Ponedeljek, 21. 12. 2020, 3. ura 
Prisluhni Zimskemu nastopu učencev Glasbene šole Celje:  
https://www.youtube.com/watch?v=9soYzHv31zw 
 

ŠPO 
 

6. A in 6. B 
Ponedeljek, 21.12.2020, 6. ura 
Sreda, 23.12.2020, 1. ura 
 
6. C 
Sreda, 23.12.2020,  2. ura 
 
DEKLETA 
Navodila za športni dan in ure športne vzgoje najdeš v spletni učilnici Športna vzgoja. 
Udeležba na športnem dnevu je obvezna.   
 
FANTJE 
V ponedeljek si dobro poglej spletno učilnico Športne vzgoje 
(https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=41940), kjer najdeš vse informacije glede 
športnega dneva. Okvirno si začrtaj pot pohoda (naredi  zemljevid), ki ga boš v torek, 
22. 12. 2020, na športnem dnevu opravil. Tvoja pot naj bo dolga za vsaj 2 uri.  V sredo 
pa uro športa zamenjaj za pospravljanje sobe in ostalih prostorov v svojem domu. 
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NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
NRA  

N2N 
nemščina 

Ponedeljek, 21. 12., 7. ura  
Sreda, 23. 12., 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 Sreda, 23. 12., 5. ura 
Izdelaj izdelek po priloženem navodilu. Material za izdelavo boš našel/a v gozdu. 

https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=2665183810400583 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-3
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=2665183810400583

