
    

Navodila_6. razred_19. do 23. 10. 2020    

Predmet  Vsebina Opombe  

Slovenščina Delovni zvezek, stran 44 do 49 (izpusti 14. nalogo;  
17. nalogo zapiši v zvezek). 

 

Matematika 1. Učni list: Utrjevanje - 6. razred (reši na list) 
2. Učni list (Maks Rutar: Svet matematike) reši v 

zvezek:  
● str. 70: nal. 1, 2, 3 a, b, d, e, i, h; 
● str. 73: nal. 1, 2; 
● str. 74: nal. 3 a, b, c, f, g, h, l, m, n, nal. 5; 
● str. 78: nal. 1 a, b, c, f, g, h, l, m, n. 

      Rešitve lahko preveriš z računalom. 
3. Če želiš dodatno utrjevati znanje, poiščeš učne 

liste v spletni učilnici (ključ za vstop: 
6aMAT20202021, 6bMAT20202021,  
6cMAT20202021). 

 

Angleščina PISANJE ELEKTRONSKE POŠTE, učbenik, str. 
19 

1. naloga: preberi elektronsko pošto in jo 
prepiši v zvezek.  

2. naloga: dopolni fraze in jih prepiši v zvezek. 
3. naloga: velika začetnica: poišči besede z 

velikimi začetnicami in jih zapiši. Nalogo 
nato prepiši v zvezek. 

4. naloga: v besedilu poišči in popravi napake 
(velike začetnice). Besedilo nato prepiši v 
zvezek. 

 

Likovna 
umetnost  

Iz kolaža ali revijalnega papirja izdelaj portret 
družinskega člana iz profila - od strani.   
Lahko režeš, trgaš, večje ali manjše koščke 
papirja, ki jih prilepiš na papir. Zapolni tudi ozadje. 

 

Glasbena 
umetnost 

DZ 6: ZAPOJMO V MOLOVI LESTVICI. 
Preberi učno snov v DZ, v zvezek napiši a - 
molovo lestvico, posebej bodi pozoren na razdalje 
med celimi in pol toni. V DZ reši naloge, ki niso 
vezane na slušne primere. 

 

Geografija Učbenik, str.30/33; preberi in napiši KAJ JE 
VESOLJE; nariši naše osončje (U-32). 

 

Zgodovina Čas v zgodovini  
Ponovno preberi snov v Samostojnem delovnem 
zvezku stran (13 do 18). Posebej bodi pozoren na 
na stran 14, kjer je v pobarvani tabeli razloženo, 
kako se določajo tisočletja, stoletja in desetletja. 
Rešuje tiste naloge od 7. do 10, ki jih razumeš. V 
črtasti zvezek pisno odgovori na vprašanja 
PONOVIMO  iz DZ stran 18.  

 



    

Naravoslovje Končaj dogovorjene zapise v zvezi s prstjo (risba 
in zapis). Reši naloge v U/58 - Preverim svoje 
znanje. Vprašanje in odgovore zapiši v zvezek. 

 

Tehnika in 
tehnologija 

Skupine Vere Kožuh: UČBENIK NA SPLETNI 
POVEZAVI 
https://www.yumpu.com/xx/document/read/555858
18/tit-ucbenik 
Učenec prebere snov v učbeniku od strani 84 do 
strani 107. 
6.A - Silič: Delovni zvezek str: 17 - 21. Reši 
primere, katere znaš. Ostale bomo v šoli. Rešitve 
najdeš v spletni učilnici TIT 6. 
6.B - Silič: navodila dobite pri pouku. 

 

Gospodinjstvo Speči štručke, tokrat jih napolni s poljubnim 
namazom. Recept najdeš na spletni strani: 
https://www.kulinarika.net/recepti/kruh/strucke/520
5/ 
Peko opravi ob prisotnosti staršev! 
 Mnenje o samostojni peki zapiši v zvezek. 

 

Šport Bodite telesno aktivni vsak dan najmanj 30 minut. 
Pri aktivnostih se morate zadihati in preznojiti (tek, 
hoja, kolesarjenje, rolanje ...) 
Vadi plank(desko). 

 

 

Nemščina 

Vadi glasno branje znanega besedila v učbeniku 
na strani 32 in 33. Reši naloge v DZ na strani 26 in 
28. 

 

Računalništvo Varnost na internetu: oglej si preostale videe na 
spletni strani safe.si (safe.si -> Video -> Risanke 
Ovce.sk). 

 

 

 

Želimo ti uspešno delo. 

Učitelji so dosegljivi na elektronskih naslovih, če jih morda želiš kaj vprašati. Pri 

vsakem predmetu reši vsaj nekaj nalog. Če se ti zatakne in ne znaš dalje, piši 

učitelju, da ti bo pomagal.  

Pazite na svoje zdravje in upamo, da se po počitnicah vidimo v šoli.  

 

 

 Maribor, 16. 10. 2020                                                               Učiteljski zbor 
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