UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 6. RAZRED (16. 11. 2020–20. 11. 2020)
GRADIVA IN DEJAVNOSTI
SLJ

6. A
Torek, 17. 11. 2020, 4. in 5. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti.
Sreda, 18. 11. 2020, 3. ura
V spletni učilnici Slovenščina 6 poiščite svoj razred in si oglej posnetek s predstavitvijo
Ptuja. Nato odpri dokument z naslovom Opis in ga prepiši v zvezek. Reši nalogi 1 in 2 na
straneh 70–72.
Četrtek, 19. 11. 2020, 1. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti.
Petek, 20. 11. 2020, 4. ura
V spletni učilnici poišči dokument z imenom Opis kraja – miselni vzorec in ga prepiši v
svoj zvezek. Izberi si kateri koli kraj v Sloveniji in ga s pomočjo miselnega vzorca opiši.
Svoj opis pošlji na moj e-naslov: mateja.samastur@os-ljubecna.si.

DOMAČE BRANJE
Za 1. domače branje preberi knjigo Ferija Lainščka z naslovom Mislice, ki jo najdeš v
elektronski obliki, torej kot e-knjigo, na povezavi http://shrani.si/files/ferilainsco0ll.pdf.
Knjiga vsebuje deset pravljic. Prebrati jo moraš v celoti, in sicer do petka, 18. decembra
2020. V kakšni obliki bo potekalo preverjanje domačega branja, boste še obveščeni.

6. B
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 4. ura
V SDZ na str. 68 pod naslovom OCENA KNJIGE ALI FILMA preberi modri okvirček in ga
prepiši v zvezek na stran za neumetnostna besedila. Nato reši naloge od 1 do 4 na
straneh 68, 69, ki spadajo pod to poglavje.
Torek, 17. 11. 2020, 4. ura
Reši 5. in 6. nalogo na str. 69, 70 v SDZ. 6. nalogo moraš narediti v zvezek, lahko pa
izbereš, ali boš napisal/a oceno knjige ali filma.
Sreda, 18. 11. 2020, 3. ura
Najprej preberi modri okvirček pod naslovom OPIS v SDZ na str. 70 in ga prepiši v
zvezek na stran za neumetnostna besedila. Nato poglej v spletno učilnico Slovenščina 6
(6. B) v mapo 3. teden pouka na daljavo in poišči dokument z naslovom OPIS KRAJA.
Besedilo iz tega dokumenta prepiši v zvezek na stran za neumetnostna besedila.
Nadaljuj z reševanjem nalog na str. 70 in 71 v SDZ.
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Četrtek, 19. 11. 2020, 1. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Petek, 20. 11. 2020, 4. ura
Ostala ti je še 5. naloga na str. 73 v SDZ. Pri tej nalogi lahko opišeš svoj ali kateri koli
drug kraj v Sloveniji. Nalogo napiši v svoj zvezek.

DOMAČE BRANJE
Za 1. domače branje preberi knjigo Ferija Lainščka z naslovom Mislice, ki jo najdeš v
elektronski obliki, torej kot e-knjigo, na povezavi http://shrani.si/files/ferilainsco0ll.pdf.
Knjiga vsebuje deset pravljic. Prebrati jo moraš v celoti, in sicer do petka, 18. decembra
2020. V kakšni obliki bo potekalo preverjanje domačega branja, boste še obveščeni.

6. C
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 5. ura
V SDZ na strani 68 preberi besedilo v modrem okvirčku »Ocena knjige ali filma«. Prepiši
besedilo v zvezek in reši naloge na str. 68–69 (vaje 1–4).
Torek, 17. 11. 2020, 5. ura
V SDZ na str. 69 in 70 reši nalogo 5.
Izberi si katero koli knjigo, ki jo dobro poznaš ali si jo pred kratkim bral/a (lahko tudi
film, ki si ga gledal/a). Napiši kratko oceno knjige ali filma:
katero knjigo /film boš ocenjeval/a,
avtorja knjige /režiserja filma, datum ogleda,
kratka vsebina,
svoje mnenje o knjigi ali filmu.
Sreda, 18. 11. 2020, 3. ura
V SDZ na str. 70 preberi besedilo v modrem okvirčku »Opis« in nato »Opis kraja«. Oba
naslova in vsebino prepiši v zvezek. »Opis« naj bo večji naslov, »Opis kraja« naj bo
manjši naslov. Reši nalogi 1 in 2 (vaje a–g).
Četrtek, 19. 11. 2020, 3. ura
V SDZ na str. 72 nadaljuješ z nalogami od prejšnje ure (naloga 2, vaje h–n). Če je
potrebno, še enkrat preberi besedilo o Bledu. Nato prepiši še modri okvirček na str. 72.
Petek, 20. 11. 2020, 2. ura
V SDZ na str. 72 in 73 rešuješ nalogi 3 in 4.
DOMAČE BRANJE
Za 1. domače branje preberi knjigo Ferija Lainščka z naslovom Mislice, ki jo najdeš v
elektronski obliki, torej kot e-knjigo, na povezavi http://shrani.si/files/ferilainsco0ll.pdf.
Knjiga vsebuje deset pravljic. Prebrati jo moraš v celoti, in sicer do petka, 18. decembra
2020. V kakšni obliki bo potekalo preverjanje domačega branja, boste še obveščeni.
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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 kartico Dopolnilni pouk poišči dodatne naloge za
ponovitev snovi.
MAT

6. A
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 3. ura
Ura bo potekala preko videokonference, na kateri boš rešil/a naloge o POTENCAH.
Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je
obvezna!
Torek, 17. 11. 2020, 3. ura
Ura bo potekala preko videokonference, na kateri boš spoznal/a RIMSKE ŠTEVILKE.
Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je
obvezna!
Sreda, 18. 11. 2020, 4. ura
Ura bo potekala preko videokonference, na kateri boš rešil/a naloge ŠPELA SE
PREIZKUSI, stran 55. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na
videokonferenci je obvezna!
Petek, 20. 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!

6. B
Sreda, 18. 11. 2020, 4. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Četrtek, 19. 11. 2020, 5. ura in 6. ura
5. ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Navodilo za delo 6. uro pa boš dobil/a po končani videokonferenci.
Petek, 20. 11. 2020, 3. ura
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 6 v poglavju 6. b razred.
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6. C
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 4. ura
Ura bo potekala preko videokonference, na kateri boš rešil/a naloge o POTENCAH.
Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je
obvezna!
Sreda, 18. 11. 2020, 1. ura
Ura bo potekala preko videokonference, na kateri boš spoznal/a RIMSKE ŠTEVILKE.
Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je
obvezna!
Četrtek, 19. 11. 2020, 4. ura
Ura bo potekala preko videokonference, na kateri boš rešil/a naloge ŠPELA SE
PREIZKUSI, stran 55. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na
videokonferenci je obvezna!
Petek, 20. 11. 2020, 5. 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!
TJA

6. A
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 2. ura
Po e-pošti boš dobil/a vabilo na videokonferenco, na kateri bomo preverili in razložili
četrtkovo nalogo.
Torek, 17. 11. 2020, 1. ura
Navodila za delo bodo objavljena v spletni učilnici Angleščina 6, v poglavju 1. Glej
mapico Torek, 17. 11. 2020.
Sreda, 18. 11. 2020, 2. ura
Po e-pošti boš dobil/a vabilo na videokonferenco, na kateri bomo preverili in razložili
torkovo nalogo.
Četrtek, 19. 11. 2020, 3. ura
Navodila za delo bodo objavljena v spletni učilnici Angleščina 6, v poglavju 1. Glej
mapico Četrtek, 19. 11. 2020.
6. B
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 5. ura
Samostojno boš reševal/a naloge na delovnih listih, ki jih boš prejel/a v nedeljo zvečer
po svoji šolski pošti.
Sreda, 18. 11. 2020, 2. ura
Imeli bomo videokonferenco, kjer bomo pregledali delo in naloge, ki jih boš opravil/a v
ponedeljek. Videokonferenca je obvezna. Povezavo nanjo prejmeš v torek.
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Četrtek, 19. 11. 2020, 3. ura
Opravil/a boš delo, o katerem se bomo dogovorili v sredo na videokonferenci.
Petek, 20. 11. 2020, 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, 16. 11. 2020, 2.ura
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Angleščina 6, v poglavju 3.
Torek, 17. 11. 2020, 2. ura
Na elektronski naslov boš prejel/a povabilo na videokonferenco. Videokonferenca je
obvezna. Pripravi si zvezek in učbenik.
Sreda, 18. 11. 2020, 4. ura
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Angleščina 6, v poglavju 3.
Petek, 20. 11. 2020, 4. ura
Na elektronski naslov boš prejel/a povabilo na videokonferenco. Videokonferenca je
obvezna. Pripravi si zvezek in učbenik.
ZGO

6. A
Četrtek, 19. 11. 2020, 4.ura
Na elektronski naslov boš prejel/a povabilo na videokonferenco. Pripravi si učbenik in
zvezek, da si boš snov zapisal/a.
6. B
Četrtek, 19. 11. 2020, 4. ura
Na elektronski naslov boš prejel/a povabilo na videokonferenco. Pripravi si zvezek, da si
boš snov zapisal/a.
6. C
Torek, 17. 11. 2020, 3. ura
Na elektronski naslov boš prejel/a povabilo na videokonferenco. Pripravi si zvezek, da si
boš snov zapisal/a.

GEO

Torek, 17. 11. 2020
6. a: 2. šolska ura
6. b: 3. šolska ura
6. c: 4. šolska ura
Ura bo potekala preko videokonference (ZOOM). Vabilo na videokonferenco boš dobil/a
po e-pošti.

5

NAR

6. A
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 4. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Nastanek in
pomen prsti. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že prejel/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Četrtek, 19. 11. 2020, 6.ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Katere plasti
opazimo na prerezu tal. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že
prejel/a po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
6. B
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 2. in 3. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Kako
kamninam določimo trdoto in v drugi uri Nastanek in pomen prsti. Povezava na
videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že prejel/a po e-pošti. Udeležba na
videokonferenci je obvezna.
6. C
Torek, 17. 11. 2020, 1. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Nastanek in
pomen prsti. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že prejel/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Petek, 20. 11. 2020, 1. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Katere plasti
opazimo na prerezu tal. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že
prejel/a po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.

TIT

6. A: petek, 20. 11. 2020, 1. skupina: 1. in 2. ura, 2. skupina: 5. in 6. ura
6. B: torek, 17. 11. 2020, 1. skupina: 1. in 2. ura, 2. skupina: 5. in 6. ura
6. C: četrtek, 19. 11. 2020, 1. skupina: 1. in 2. ura, 2. skupina: 5. in 6. ura
Oglej si videoposnetek o zakonitostih trdnosti, ki jih boš kasneje lahko uporabil/a za
gradnjo klopi iz papirja. https://modra-delavnica.si/znanost-pri-vas-doma-spletnamodra-delavnica/?fbclid=IwAR2xZgz0emM1tj97FWcIJVWyaag1mjVFv69ZabqVoXBxLQm7mpR4GUHqoE
Iz lista formata A4 naredi po en primer kvadratastega, trikotnega in valjastega profila.
Pri izdelavi uporabi žlebast pregib in pazi na lepe, zglajene pregibe.

LUM

6. A: torek, 17. 11. 2020, 5. ura
6. B: petek, 20. 11. 2020, 4.ura
6. C: petek, 20. 11. 2020, 3.ura
Vsi, ki še niste opravili likovne naloge iz 1. in 2. tedna, prosim, naredite to do 20. 11.
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Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet LIKOVNA
UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 6.
GUM

6. A: četrtek, 19. 11. 2020, 5. ura
6. B: četrtek, 19. 11. 2020, 5. ura
6. C: ponedeljek, 16. 11. 2020, 3. ura
V delovnem zvezku na straneh 40 in 41 si oglej slike tolkal, preberi njihov opis in na
prazne črte pod glasbili napiši njihova imena (pomagaj si z razpredelnico na strani 34). V
zvezek naštej tolkala in eno nariši.

ŠPO

6. A in 6. B (dekleta)
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 6. šolska ura
GIBALNO NALOGO »pozdrav soncu« najdeš na povezavi:
https://docs.google.com/document/d/1ptPb256MhGBwNXbVAdB4oxSepMi5zXK4/edit
Preostali čas ure nameni svoji najljubši igri na dvorišču ali 30-minutni hitri hoji v bližnji
okolici doma.
Sreda, 18. 11. 2020, 1. šolska ura
VADBO ZA MOČ IN GIBLJIVOST boš našla na povezavi:
https://docs.google.com/document/d/1Wm0vC_6oj8csMMVL3vAvj_R084LOW6gj/edit

četrtek, 19. 11. 2020, 2. šolska ura
SPRETNOSTNE NALOGE S KOLEBNICO ali s 3 m dolgo debelejšo vrvico: 30 sonožnih
poskokov na mestu, 30 skokov v teku na mestu, 6 skokov po levi in 6 skokov po desni
nogi, 6 sonožnih skokov z vrtenjem kolebnice nazaj. Vztrajaj, ne glede na neuspešne
poskuse. Skoki ti krepijo kostno maso in mišice nog. Če ti uspe narediti še več skokov,
toliko bolje. O svoji tedenski športni vadbi mi lahko pošlješ kratko poročilo na naslov:
danica.vergilas@os-ljubecna.si.
6. a (fantje)
Izkoristi primerno vreme in na svežem zraku dvakrat v tednu opravi aktivnost, ki naj
traja vsaj 20 minut (hitra hoja, tek, gimnastične vaje, vožnja s skirojem, igre z žogo,
skakanje s kolebnico ...). Aktivnost lahko, če želiš, fotografiraš ali na kratko opišeš in
pošlješ na naslov: jernej.kobale@os-ljubecna.si .
V primeru slabega vremena opravi vaje za moč na tej povezavi:
https://app.box.com/s/kad3e9xq0tygve9mtrvdoab7dpqch4qc . Po vadbi opravi še
raztezne vaje.
Te vaje se tudi nauči, saj jih boš, ko se vrnemo v šolo, prikazal. Za pomoč ti pošiljam
povezavo do videoposnetka s prikazom vaj:
https://www.youtube.com/watch?v=s0aDqSkSxQA .
Ne pozabi se med šolskimi urami razgibati in prezračiti prostora.
6. b (fantje)
Nadaljuješ z opravljanjem sklopa vaj za moč (sedaj moraš opraviti zaporedoma že vseh
12 vaj brez pomoči lista). Število serij (4) in ponovitev (15) imaš napisano na listu. Če želiš
lahko pošlješ posnetek treninga na aljaz.bukovec@os-ljubecna.si in ti ga potem ne bo
potrebno prikazati v šoli. Če se boš odločil poslati video (najenostavnejše preko
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Wetransfer-ja), naj bo posneta samo ena serija, iz katere bo razviden pravilen prikaz vseh
12 vaj. Torej posnetek bo trajal nekje od 6 do 8 minut (odvisno od tvoje pripravljenosti).
Poleg vaj za moč pa ne pozabi na vsaj eno dejavnost, ki jo moraš tedensko opraviti v
naravi.
6. C (dekleta)
Torek, 17. 11. 2020, 6. šolska ura
GIBALNO NALOGO »pozdrav soncu« najdeš na povezavi:
https://docs.google.com/document/d/1ptPb256MhGBwNXbVAdB4oxSepMi5zXK4/edit
Preostali čas ure nameni svoji najljubši igri na dvorišču ali 30-minutni hitri hoji v bližnji
okolici doma.
Sreda, 18. 11. 2020, 2. šolska ura
VADBO ZA MOČ IN GIBLJIVOST boš našla na povezavi:
https://docs.google.com/document/d/1Wm0vC_6oj8csMMVL3vAvj_R084LOW6gj/edit

Petek, 20. 11. 2020, 6. šolska ura
SPRETNOSTNE NALOGE S KOLEBNICO ali s 3 m dolgo debelejšo vrvico: 30 sonožnih
poskokov na mestu, 30 skokov v teku na mestu, 6 skokov po levi in 6 skokov po desni
nogi, 6 sonožnih skokov z vrtenjem kolebnice nazaj. Vztrajaj, ne glede na neuspešne
poskuse. Skoki ti krepijo kostno maso in mišice nog. Če ti uspe narediti še več skokov,
toliko bolje. O svoji tedenski športni vadbi mi lahko pošlješ kratko poročilo na naslov
danica.vergilas@os-ljubecna.si.
6. C (fantje)
Izkoristi primerno vreme in na svežem zraku dvakrat v tednu opravi aktivnost, ki naj
traja vsaj 20 minut (hitra hoja, tek, gimnastične vaje, vožnja s skirojem, igre z žogo,
skakanje s kolebnico ...). Aktivnost lahko, če želiš, fotografiraš ali na kratko opišeš in
pošlješ na naslov: jernej.kobale@os-ljubecna.si .
V primeru slabega vremena opravi vaje za moč na tej povezavi:
https://app.box.com/s/kad3e9xq0tygve9mtrvdoab7dpqch4qc . Po vadbi opravi še
raztezne vaje.
Te vaje se tudi nauči, saj jih boš, ko se vrnemo v šolo, prikazal. Za pomoč ti pošiljam
povezavo do videoposnetka s prikazom vaj:
https://www.youtube.com/watch?v=s0aDqSkSxQA .
Ne pozabi se med šolskimi urami razgibati in prezračiti prostora.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI
NRA

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

N2N

 Navodila za delo so objavljena v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod izbirnimi
predmeti izbereš nemščino, nato nemščino 6 ali klikneš na spodnjo povezavo
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-3

nemščina
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NTE

 Iz papirja ali tanjšega kartona izdelaj božično voščilnico. Navodila za izdelavo:
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=837336787016928
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