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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 6. RAZRED (25. 1. 2021–29. 1. 2021) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

6. A 
Torek, 26. 1. 2021, 4. in 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo nanjo boš dobil/a na svoj e-naslov. 
 
Sreda, 27. 1. 2021, 3. ura 
V svoje zvezke naredi miselna vzorca o Danetu Zajcu in Borisu A. Novaku. Pomagaj si s 
svetovnim spletom in SDZ. 
 
Četrtek, 28. 1. 2021, 1. ura 
Napiši svojo pesem. Temo si lahko izbereš sam/a (pesništvo, ljubezen, šola na daljavo, 
prijateljstvo …). Pazi, da boš pri pisanju upošteval/a značilnosti pesmi, ki smo jih spoznali 
v preteklih urah. 
 
Petek, 29. 1. 2021, 4. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo nanjo boš dobil/a na svoj e-naslov. 
 
6. B 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 4. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Na svoj šolski elektronski naslov boš pred tem 
dobil/a vabilo s povezavo na videokonferenco. 
 
Torek, 26. 1. 2021, 4. ura 
Reši nalogi 10. in 11. v SDZ na strani 131. 
 
Sreda, 27. 1. 2021, 3. ura 
V SDZ na str. 132 preberi modri okvirček z naslovom Niko Grafenauer: Poezija in ga 
prepiši v zvezek na stran za umetnostna besedila. Nato preberi pesem in reši naloge od 1 
do 9, povezane s to pesmijo, na straneh 132, 133. V pesmi pobarvaj pare rimanih besed 
(kar se rima, naj bo pobarvano z isto barvo). 
 
Četrtek, 28. 1. 2021, 1. ura 
Razmisli, kako ti doživljaš poezijo, pesmi. Jih rad/a bereš? Si v knjižnici kdaj izposodiš 
kakšno pesniško zbirko? Katere pesmi so ti najbolj všeč? Reši nalogo 10 na strani 133 v 
SDZ. Nalogo zapiši v svoj zvezek. Tvoj zapis naj obsega približno 6 povedi. Rešeno nalogo 
fotografiraj in  mi jo pošlji na moj elektronski naslov damjana.hrovat@os-ljubecna.si. 
 
Petek, 29. 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, 25. 1. 2021,  5. ura 
V SDZ na str. 128 Preberi besedilo v modrem okvirčku Bina Štampe Žmavc. Nato preberi 
pesmico Zakaj ima pesem rime? pod nalogo 1. Nato reši naloge 2–8 na str. 128 in 129. 
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V zvezek napiši naslov Bina Štampe Žmavc: Zakaj ima pesem rime? 
Po navodilu naloge 9 na str. 129 nariši v zvezek pesem. 
 
Torek, 26. 1. 2021, 5. ura 
V SDZ na str. 129 preberi besedilo v modrem okvirčku Boris A. Novak. Na str. 130 preberi 
pesem Spomin jezika pod nalogo 1. [Beseda stih pomeni verz, vrstica.] 
Reši naloge 2–7 na str. 130. 
 
Sreda, 27. 1. 2021, 3. ura 
Uro bomo izvedli preko videokonference. Povezavo do videokonference boš prejel/a na 
svoj elektronski naslov. 
 
Četrtek, 28. 1. 2021, 3. ura 
V SDZ na str. 132 preberi besedilo v modrem okvirčku Niko Grafenauer. 
Preberi pesem Poezija pod nalogo 1. Reši naloge 2–9 na str. 132 in 133. 
 
Petek, 29. 1. 2021, 2. ura 
V zvezek napiši naslov Niko Grafenauer: Poezija. 
Napiši zaokroženo besedilo (kot spis), v katerem pojasniš, kakšen je tvoj odnos do poezije 
(kakšna se ti zdi poezija). Besedilo naj vsebuje vsaj 5 povedi. 
Vsa podrobna navodila najdeš v SDZ na str. 133 pod nalogo 10. 
Vaša besedila bomo prebirali na naslednji videokonferenci. 
 
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, 25. 1. 2021, 3. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 6 v poglavju 6. a, c-razred. 

Torek, 26. 1. 2021, 3. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Sreda, 27. 1. 2021, 4. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Petek, 29. 1. 2021, 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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6. B 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 1. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Sreda, 27. 1. 2021, 4. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Četrtek, 28. 1. 2021, 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Petek, 29. 1. 2021, 3. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

6. C 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 4. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 6 v poglavju 6.a , c-razred. 

Sreda, 27. 1. 2021, 1. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Četrtek, 28. 1. 2021, 4. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Petek, 29. 1. 2021, 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, 25. 1. 2021, 2. ura 
Prejel/a boš vabilo na videokonferenco. 
 
Torek, 26. 1. 2021, 1. ura 
Navodila za delo bodo naložena v spletni učilnici Angleščina 6, v poglavju 1. Glej mapo 
Torek, 26. 1. 2021. 
 
Sreda, 27. 1. 2021, 2. ura 
Prejel/a boš vabilo na videokonferenco. 
 
Četrtek, 28. 1. 2021, 3. ura 
Navodila za delo bodo naložena v spletni učilnici Angleščina 6, v poglavju 1. Glej mapo 
Četrtek, 28. 1. 2021. 
 
6. B 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 5. ura 
Samostojno boš opravil/a delo, za katerega ti bom navodila poslala do nedelje zvečer. 
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Sreda, 27. 1. 2021, 2. ura 
Imeli bomo videokonferenco. Pregledali bomo delo prejšnjega tedna in nadaljevali z 
novo snovjo. Povezavo na videokonferenco, ki je obvezna, ti pošljem do torka zvečer. 
 
Četrtek, 28. 1. 2021, 3. ura 
Samostojno boš opravil/a delo, o katerem se bomo dogovorili v sredo. 
 
Petek, 29. 1. 2021, 1. ura 
Imeli bomo videokonferenco, kjer bomo pregledali delo in naloge, ki jih boš opravil/a v 

četrtek. Videokonferenca je obvezna. Povezavo nanjo prejmeš v četrtek. 
 
6. C 
Ponedeljek, 25. 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. 

Torek, 26. 1. 2021, 2. ura 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Angleščina 6, Pouk na daljavo, 6. c-razred. 

Sreda, 27. 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. 

Petek, 29. 1. 2021, 4. ura 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Angleščina 6, Pouk na daljavo, 6. c-razred. 

ZGO 6. A 
Četrtek, 28. 1. 2021, 4. ura      

Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Zgodovina 6, Pouk na daljavo, 6. a-razred. 
 
6. B 
Četrtek, 28. 1. 2021, 4. ura 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Zgodovina 6, Pouk na daljavo, 6. b-razred. 

6. C 
Torek, 26. 1. 2021, 3. ura 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Zgodovina 6, Pouk na daljavo, 6. b-razred. 

GEO 
 

Torek, 26. 1. 2021 
6. a: 2. šolska ura 
6. b: 3. šolska ura 
6. c: 4. šolska ura 

 V samostojnem delovnem zvezku na straneh 32‒34 preberi besedilo in reši naloge pod 
naslovom Relief. S pomočjo besedila in nalog boš ponovil/a znanje o izoblikovanosti 
površja. 

 Na iRokusu (Geografija 6, SDZ), s pomočjo naloge na strani 33 preveri svoje znanje. 

 Ob zemljevidu sveta (atlas ali zemljevid zadaj v učbeniku) ponovi imena celin in 
oceanov. Ne pozabi na največji otok, največji polotok in največje jezero na Zemlji. 
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NAR 
 

6. A 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 4. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi poglavja z naslovom 
Celično dihanje. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na 
videokonferenci je obvezna. 
 
Četrtek, 28. 1. 2021, 6.ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex), kjer boš predstavil/a modela rastlinske in 
živalske celice svojim sošolcem. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba 
na videokonferenci je obvezna. 

6. B 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 2. in 3. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi poglavja Rastlinska in 
živalska celica. V drugi blok uri pa boš spoznal/a proces celičnega dihanja. Povezava na 
videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

6. C 
Torek, 26. 1. 2021, 1. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi poglavja Rastlinska in 
živalska celica. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na 
videokonferenci je obvezna. 
 
Petek, 29. 1. 2021, 1.ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex). Dobil/a boš navodila, kako izdelati in 
predstaviti model rastlinske in živalske celice. Povezava na videokonferenco je vseskozi 
enaka. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

TIT 6. A: petek, 29. 1. 2021, 1. skupina: 1. in 2. ura, 2. skupina: 5. in 6. ura 
6. B: torek, 26. 1. 2021, 1. skupina: 1. in 2. ura, 2. skupina: 5. in 6. ura  
6. C: četrtek, 28. 1. 2021, 1. skupina: 1. in 2. ura, 2. skupina: 5. in 6. ura  
 
Izberi si eno drevesno vrsto (npr. smreka, hrast, bukev …) in jo opiši (izgled, lastnosti, 
uporaba …). Predstavitev naredi na plakat, ki ga boš prinesel/la in predstavil/la v šoli.  
 

LUM 6. A: ponedeljek, 25. 1. 2021, 5. ura 
6. B: petek, 29. 1. 2021, 4. ura 
6. C: petek, 29. 1. 2021, 3. ura 
 
Vsa navodila za delo za novo likovno nalogo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš 
predmet LIKOVNA UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 6.  
 

GUM 6. A: četrtek, 28. 1. 2021, 5. ura 

6. B: četrtek, 28. 1. 2021, 5. ura 
6. C: ponedeljek, 25. 1. 2021, 3. ura 
 
Čaka te ritmični izziv, tokrat brez pisanja. Na spodnji povezavi najdeš ritmično vajo. 
Poslušaj in čim večkrat ponovi.  
https://www.youtube.com/watch?v=8r8oNzJJf4I 

https://www.youtube.com/watch?v=8r8oNzJJf4I
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ŠPO 
 

6. A in 6. B 
Ponedeljek, 25. 1. 2021, 6. ura 
Sreda, 27. 1. 2021, 1. ura 
Četrtek, 28. 1. 2021, 2. ura 
 
6. C 
Torek, 26. 1.2021,  6.  ura 
Sreda, 27. 1. 2021,  2.  ura 
Petek, 29. 1. 2021, 6.  ura 
 
Navodila za športno vadbo najdeš v spletni učilnici Športna vzgoja. 
 

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  
 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Gospodinjstvo 6. 
 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 
NRA Četrtek, 28. 1.2021, 7. ura 

Navodila za delo so objavljena v forumu za radovedneže v spletni učilnici 
Računalništvo 6.  

N2N 
nemščina 

Ponedeljek, 25. 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 
 
Sreda, 27. 1.2021, 5. ura 
Uro bomo izvedli preko videokonference. Vabilo boš prejel/a po elektronski pošti. 
 

NTE Iz barvnega papirja izdelaj zaznamek za knjigo. Navodila za delo najdeš na priloženi 
povezavi 
https://tit-gradiva.eu/zaznamek-za-knjigo/ 
 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385
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