UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 6. RAZRED (18. 1. 2021–22. 1. 2021)
GRADIVA IN DEJAVNOSTI
SLJ

6. A
Torek, 19. 1. 2021, 4. in 5. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo nanjo boš dobil/a na svoj e-naslov.
Sreda, 20. 1. 2021, 3. ura
V SDZ na strani 128 preberi pesem Bine Štampe Žmavc Zakaj ima pesem rime in reši s
to pesmijo povezane naloge (str. 128–129, nal. 2–8).
Četrtek, 21. 1. 2021, 1. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo nanjo boš dobil/a na svoj e-naslov.
Petek, 22. 1. 2021, 4. ura
V SDZ na strani 132 preberi pesem Niko Grafenauer Poezija in reši s to pesmijo
povezane naloge (str. 132–133, nal. 2–9).
6. B
Ponedeljek, 18. 1. 2021, 4. ura
Gradivo za delo boš našel/la v spletni učilnici – klikni na povezavo Preverjanje
razumevanja UBE v spletni učilnici za 6. b in reši naloge.
Torek, 19. 1. 2021, 4. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Na svoj šolski elektronski naslov boš pred tem
dobil/a vabilo s povezavo na videokonferenco.
Sreda, 20. 1. 2021, 3. ura
V SDZ na str. 126 preberi modri okvirček z naslovom Tone Pavček: Pesem po naročilu in
ga prepiši v zvezek na stran za umetnostna besedila. Nato preberi pesem in reši naloge,
povezane s to pesmijo, na straneh 127, 128. Definicijo rime, ki jo najdeš v modrem
okvirčku na str. 128, prepiši v zvezek.
Četrtek, 21. 1. 2021, 1. ura
Danes se boš seznanil/a s pesmijo Bine Štampe Žmavc, ki nosi naslov Zakaj ima pesem
rime. Preberi modri okvirček o pesnici na strani 128 v SDZ ter nato še pesem. Reši
naloge, povezane s pesmijo, na straneh 128, 129. Pri 9. nalogi lahko pesem narišeš, kot
pravi navodilo, ali pa napišeš svojo kratko pesem o zimi.
Petek, 22. 1. 2021, 4. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Na svoj šolski elektronski naslov boš pred tem
dobil/a vabilo s povezavo na videokonferenco.
6. C
Ponedeljek, 18. 1. 2021, 5. ura
Snov za današnjo uro se nahaja v spletni učilnici za slovenščino/6. razred/6.c.
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Torek, 19. 1. 2021, 5. ura
V SDZ na str. 126 reši naloge 5–9.
1. V zvezek napiši, katere so podobnosti med prvo pesmijo in prvo ljubeznijo.
2. V zvezek prepiši definicijo poosebitve v modrem okvirčku ter reši še nalogo,
ki je pod okvirčkom. Naloge 11 ne rešuješ, razen če tako želiš.
Sreda, 20. 1. 2021, 3. ura
Uro bomo izvedli preko videokonference. Povezavo do videokonference boš prejel/a na
svoj elektronski naslov.
Četrtek, 21. 1. 2021, 3. ura
Iz SDZ na str. 128 prepiši besedilo v modrem okvirčku (Rima), nato reši vajo 8.
Poišči v pesmi poosebitev (razlago najdeš na str. 126) in jo izpiši v zvezek.
Napiši v zvezek, iz koliko kitic in koliko vrstic je zgrajena pesem.
Petek, 22. 1. 2021, 2. ura
Napiši svojo pesem. Njena vsebina naj bo povezana z eno izmed besed, izpisanih iz
mrežnega kvadrata na str. 124. Pesem naj vsebuje vsaj dve kitici in najmanj štiri verze v
vsaki kitici. Poskusi napisati pesem, ki se bo rimala.
Pesem mi lahko pošlješ na moj naslov, če želiš: petra.merc@os-ljubecna.si
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 nove naloge za
utrjevanje.
MAT

6. A
Ponedeljek, 18. 1. 2021, 3. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Torek, 19. 1. 2021, 3. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Sreda, 20. 1. 2021, 4. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Petek, 22. 1. 2021, 3. ura
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 6 v poglavju 6. a, c-razred.
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6. B
Sreda, 20. 1. 2021, 4. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Četrtek, 21. 1. 2021, 5. ura in 6. ura
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 6 v poglavju 6. b-razred.
Petek, 22. 1. 2021, 3. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
6. C
Ponedeljek, 18. 1. 2021, 4. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Sreda, 20. 1. 2021, 1. ura
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 6 v poglavju 6. a, c-razred.
Četrtek, 21. 1. 2021, 4. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Petek, 22. 1. 2021, 5. ura
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 6 v poglavju 6. a, c-razred.
TJA

6. A
Ponedeljek, 18. 1. 2021, 2. ura
Prejel/a boš povabilo na videokonferenco.
Torek, 19. 1. 2021, 1. ura
Navodila za delo bodo naložena v spletni učilnici Angleščina 6, in sicer v poglavju 1. Glej
mapo Torek, 19. 1. 2021.
Sreda, 20. 1. 2021, 2. ura
Prejel/a boš povabilo na videokonferenco.
Četrtek, 21. 1. 2021, 3. ura
Navodila za delo bodo naložena v spletni učilnici Angleščina 6, in sicer v poglavju 1. Glej
mapo Četrtek, 21. 1. 2021.
6. B
V nedeljo boste po elektronski pošti vsi prejeli gradivo in navodila za delo v tem tednu.
Videokonference bodo namenjene ustnemu ocenjevanju.
Ponedeljek, 18. 1. 2021, 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.
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Sreda, 20. 1. 2021, 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, 21. 1. 2021, 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.
Petek, 22. 1. 2021, 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, 18. 1. 2021, 2.ura
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Angleščina 6, pouk na daljavo, 6. c-razred.
Torek, 19. 1. 2021, 2. 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 pretekle ure.
Sreda, 20. 1. 2021, 4. ura
Na tvoj šolski elektronski naslov bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, da
se udeležiš srečanja.
Petek, 22. 1. 2021, 4. ura
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Angleščina 6, pouk na daljavo, 6. c-razred.
ZGO

6. A
Četrtek, 21. 1. 2021, 4. ura
Na tvoj šolski elektronski naslov bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila,
da se udeležiš srečanja. Potreboval/a boš zvezek.
6. B
Četrtek, 21. 1. 2021, 4. ura
Na tvoj šolski elektronski naslov bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, da
se udeležiš srečanja. Potreboval/a boš zvezek.
6. C
Torek, 19. 1. 2021, 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, 19. 1. 2021
6. a: 2. šolska ura
6. b: 3. šolska ura
6. c: 4. šolska ura
Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo nanjo boš dobil/a na svoj e-naslov.
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NAR

6. A
Ponedeljek, 18. 1. 2021, 4. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi poglavja z naslovom
Vse, kar je živo, je zgrajeno iz celic. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka.
Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Četrtek, 21. 1. 2021, 6.ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi poglavja z naslovom
Zgradba celic. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na
videokonferenci je obvezna.
6. B
Ponedeljek, 18. 1. 2021, 2. in 3. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi poglavja Vse, kar je
živo, je zgrajeno iz celic. V drugi uri pa boš spoznal/a zgradbo rastlinske in živalske celice.
Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je
obvezna.
6. C
Torek, 19. 1. 2021, 1. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi poglavja Celica in
organizem. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na
videokonferenci je obvezna.
Petek, 22. 1. 2021, 1. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi poglavja Vse, kar je
živo, je zgrajeno iz celic. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na
videokonferenci je obvezna.

TIT

6. A: petek, 22. 1. 2021, 1. skupina: 1. in 2. ura, 2. skupina: 5. in 6. ura
6. B: torek, 19. 1. 2021, 1. skupina: 1. in 2. ura, 2. skupina: 5. in 6. ura
6. C: četrtek, 21. 1. 2021, 1. skupina: 1. in 2. ura, 2. skupina: 5. in 6. ura
V spletni učilnici Tehnika in tehnologija 6, Poglavje 4, klikni na naslov ZGRADBA IN
LASTNOSTI LESA. Snov si dobro preberi in v zvezek prepiši strani 6, 8 in 18.

LUM

6. A: ponedeljek, 18. 1. 2021, 5. ura
6. B: petek, 22. 1. 2021, 4. ura
6. C: petek, 22. 1. 2021, 3. ura
Vsi tisti, ki še niste opravili vseh likovnih nalog preteklih tednov, prosim, naredite to do
22. 1. Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet LIKOVNA
UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 6.

GUM

6. A: četrtek, 21. 1. 2021, 5. ura
6. B: četrtek, 21. 1. 2021, 5. ura
6. C: ponedeljek, 18. 1. 2021, 3. ura
Navodila najdeš v spletni učilnici.

ŠPO

6. A in 6. B
Ponedeljek, 18. 1. 2021, 6. ura
Sreda, 20. 1. 2021, 1. ura
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Četrtek, 21. 1. 2021, 2. ura
6. C
Torek, 19. 1.2021, 6. ura
Sreda, 20. 1. 2021, 2. ura
Petek, 22. 1. 2021, 6. ura
Navodila za športno vadbo najdeš v spletni učilnici Športna vzgoja, kjer smo za plesne
navdušence dodali tudi plesne koreografije Šolskega plesnega festivala.
GOS

6. A: petek, 22. 1. 2021, 2. skupina: 1. in 2. ura, 1. skupina: 5. in 6. ura
6. B: torek, 19. 1. 2021, 2. skupina: 1. in 2. ura, 1. skupina: 5. in 6. ura
6. C: četrtek, 21. 1. 2021, 2. skupina: 1. in 2. ura, 1. skupina: 5. in 6. ura
V spletni učilnici GOSPODINJSTVO 6 te čaka delovni list z nalogo za ta teden.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
NRA

Četrtek, 21. 1. 2021, 7. ura
Navodila za delo so objavljena v forumu za radovedneže v spletni učilnici
Računalništvo 6.

N2N

Ponedeljek, 18. 1.2021, 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

nemščina

Sreda, 20. 1.2021, 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
NTE

Izdelaj izdelek po priloženem navodilu.
https://www.facebook.com/papermagicreny/videos/3063932593708930
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