
6. B, PETEK, 19. 3. 2020 

 

Pozdravljeni učenci 6. b!  

Juhuhu, petek je tu! Akacij ima danes rojstni dan! Zapojmo mu: VSE 

NAJBOLJŠE ZA TEE, VSE NAJBOLJŠE ZA TEEE, VSE NAJBOLJŠE 

DRAGI AKACIJ, VSE NAJBOLJŠE ZA TEEEE!!!! Juhuhuuuu… 

 

                                                         

 

 

 

Upam, da ste zdravi in da pridno ustvarjate na vseh področjih. Sporočite mi- 

nam, kakšno vašo željo (upam, da imate kakšno ), da bomo lažje pripravljali 

naloge za vas!  

Tukaj so zanimive naloge za danes, ki vam bodo krajšale čas. Skupaj bomo spet 

v ponedeljek. Do takrat pa  

BODITE ZDRAVI IN IMEJTE SE NAJLEPŠE V KROGU SVOJE 

DRŽINE!   

Razredničarka  

 

 

 

 

 



GOSPODINJSTVO 

Navodila za delo  

Pozdravljen 6. b! 

Kako ste kaj? Ste kaj na sončku in na svežem zraku? Upam, da ste zdravi in vam ni dolgčas. 

Pa je že petek. Kako hitro je minil ta teden nenavadnega pouka, kajne?  

Danes boste dobili naloge, ki ju lahko izvedete večkrat. 

 

NALOGA: Varčevanje s hrano in recikliranje hrane 

 

Se spomniš, ko smo se v šoli pogovarjali, da moramo paziti, da hrane ne mečemo stran. 

Veliko se je namreč zavrže in konča med odpadki. Lahko si pogledaš tudi povezavo, ki govori 

o recikliranju hrane (https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro-prispevki/174335930). V teh časih kot 

smo se znašli, bo še kako pomembno, da bomo premišljeno kupovali in skrbeli, da bomo 

pojedli vse. Prepričani sva, da pri vas doma ne mečete hrane stran, ampak jo reciklirate in 

ponovno uporabite pripravljeno hrano v novih jedeh.  

 

NAVODILA: 

Potrebuješ bel list papirja (A 4 format), ravnilo, navaden svičnik, nalivno pero. Najprej od 

robov lista odmeri 2 cm (pravila za pisanje pisma) in tako boš dobil pravokotnik, v katerega 

čitljivo zapiši recept (naslov, sestavine, potek), kako uporabiti ostanke hrane. List obrni 

POKONČNO. Na koncu lahko recept tudi likovno opremiš in ga shraniš v mapo. Napišeš lahko 

več receptov, saj bo tako knjigica bolj bogata.  

 

Recepte bova učiteljici za GOS pobrali in skupaj bomo oblikovali knjigico, ki bo na razstavi v 

avli.  

Če nimaš ideje, kaj bi napisal, ti prilagam nekaj povezav, kjer najdeš recepte iz ostankov 

hrane.  

 
https://zenska.hudo.com/recepti/kulinarika/15-ide-kako-uporabiti-ostanke-hrane/ 

 

https://novice.svet24.si/clanek/zanimivosti/5821d26b56088/kam-s-hrano-ki-ostane-od-kosila 

 

http://www.sszagorje.si/files/2019/01/reciklirana-kuharija-2018_el-oblika-1_final-ID-74487.pdf 

 

https://www.boljsi-svet.si/projekt/hrana-ni-za-tjavendan-blogerji-pripravljali-okusne-recepte-iz-

ostankov-jedi/ 

 

Želiva ti veliko ustvarjanja in preizkušanja novih receptov. Sedaj je čas zato. Če meniš, da bi 

komu recept, kako porabiti ostanke hrane prišel prav, ga pošlji svojemu 

sošolcu/prijatelju/sorodniku/učitelju. Vsi za enega, vsi za naravo! 

Želiva vam veliko zdravja in vas lepo pozdravljava.  

  

                                                                                                                        Učiteljici Lidija in Nada 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro-prispevki/174335930
https://zenska.hudo.com/recepti/kulinarika/15-ide-kako-uporabiti-ostanke-hrane/
https://novice.svet24.si/clanek/zanimivosti/5821d26b56088/kam-s-hrano-ki-ostane-od-kosila
http://www.sszagorje.si/files/2019/01/reciklirana-kuharija-2018_el-oblika-1_final-ID-74487.pdf
https://www.boljsi-svet.si/projekt/hrana-ni-za-tjavendan-blogerji-pripravljali-okusne-recepte-iz-ostankov-jedi/
https://www.boljsi-svet.si/projekt/hrana-ni-za-tjavendan-blogerji-pripravljali-okusne-recepte-iz-ostankov-jedi/


ŠPORT 

Ste že ugotovili, katere so gibalne sposobnosti? Nekaj se jih skriva v drugem 

vprašanju… 

Naše gibalne sposobnosti so veliko bolj izražene in razvite, če naše telo redno 

treniramo z različnimi oblikami gibanja. Ljudje, ki so v ključeni v proces treniranja, si 

oblikujejo vse tiste sposobnosti, ki so za določen šport potrebne. Na primer: kdor 

trenira gimnastiko – razvija telesno moč, ravnotežje, gibljivost; tem posveti zelo velik 

del treninga. Nikakor pa ne pozabi na splošno pripravljenost telesa – da je vzdržljiv, 

natančen, hiter in tako naprej. Kajti v svojem športu je lahko tudi tak element ali del 

vaje, kjer se te sposobnosti potrebujejo.  

Kolikor bomo splošno telesno bolj pripravljeni, tako bomo tudi sicer v življenju - pri 

športu ali delu, bolj sposobni premagovati vsakdanje izzive.  

Pred vsako športno vadbo moramo svoje telo seveda primerno ogreti. Kaj vse 

vsebujejo vaje za ogrevanje? Ali je kakšna razlika v ogrevanju pred treningom/splošno 

vadbo in pred tekmo?  

Praktična naloga: samostojno pripravi raztezne vaje za svoje telo (k raztezanju povabi 

družinske člane) – ramena, različne mišične skupine na trupu, roke, različne mišične 

skupine na nogah; naredi nekaj razteznih vaj, ki bodo povečale tvojo gibljivost v nogah 

in rokah. Pomisli na vaje, ki smo jih že delali v šoli ali si jih delal na treningu (če treniraš 

kateri šport). Lahko si pomagaš s kakšnim rekvizitom, kar imaš doma. Vzemi si čas 15 

minut. Potem naredi še šolo teka – atletske poskoke. 

Uspešno! 

Fantje, vi pa zmorete še več,  nič zato, če ste naredili že vse vaje zgoraj  

 
 Tek na mestu, gibanje za korak naprej, za korak nazaj, nizki poskokci na 

mestu ( kakor s kolebnico. Sprostitev – nadaljujemo - roke, noge skupaj 
poskok in narazen - poskok ( vsaj 10 x ). 

 Vaje razgibavanja .kroženje z rokami ( naprej, nazaj), zasuki ( levo, desno), 
kroženje z boki, predkloni in dvigi, zamahi nog, izpadni koraki v smeri levo, 
desno in naprej. 

 Krepilne vaje z lastnim telesom. 

 Stoje pred zidom - izmenično potiskanje z roko od zida ( vsaj 10x). 

 Polovični počepi na eni nogi z oporo druge na kavču ali pručki. 

 Trebušne  leže na hrbtu - dvigi v svečo (10x), v nadaljevanju- dvigi trupa brez 
opore nog. 

 Hrbtne  kleče z oporo na rokah - dviganje nasprotne roke in nasprotne roke ( 
zadrži) in ponovi - vsaj 10x. 

 Dva načina dela :  
1. veliko ponovitev, vsaka vaja samo 1x. 

           2. manjše število ponovitev, vendar 3 krogi (vaje se 3x ponovijo). 

 



Geografija  

20. 3. 2020 

 

Navodilo za današnje delo:  

 

1.) S pomočjo učbenika (str. 39 – 43) rešite nalogo 23 na straneh 15 – 

17 (kdor je še ni dokončal) v delovnem zvezku (Razčlenjenost celin 

in prevladujoče oblike površja).   

 

2.) V zvezke rešite spodnji nalogi. 

 

 

 

PONOVITEV 

 

1.) Razdalje v Vesolju merimo v svetlobnih letih. Pojasni podčrtano besedno zvezo. 

 

2.) 28. 2. 2020 je v naši neposredni bližini padlo nebesno telo, ki je dobilo ime 

Novo mesto. Poimenuj to telo in na spletu poišči še kakšno zanimivost o njem. 

Prav tako pobrskaj o še kakšnem večjem takem telesu, ki je v preteklosti padlo na 

Zemljo (kjerkoli na svetu). Ugotovitve zabeleži v zvezek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGLEŠČINA 

1. S pomočjo rešitev preglej nalogo iz prejšnje ure. 

Rešitve: wasn't, got, didn't know, wasn't, had, took, walked, looked, knew, was, didn't say, gave,  felt  

 

2. In še ena znana naloga. Zapiši povedi v trdilni, nikalni ali vprašalni obliki. 

Loti, posebej zate.  Seveda vse povedi zapišite v zvezek. 

 

         + She was happy.                                            + 

         –                                                                      –  

         ?                                                                       ?   Did they become friends? 

 

+ Tom helped at home.                                  +  

–                                                                      –   We didn't listen to her. 

?                                                                      ?  

 

 

3. Vprašaj se po podčrtanih besedah. Vprašanja in odgovore zapiši v zvezek. 

 

Dad caught a big fish at the seaside last summer. 

________________________________________? 

I sat in the garden for an hour. 

________________________________________? 

She called him because she missed him. 

________________________________________? 

They paid 400eur for their holiday in Greece, but they didn't go. 

_________________________________________? 

 

 

4. Odpri učbenik na strani 43 in klikni spodnjo povezavo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dDHErN3dOkc 

 

Namig: čim glasneje jo zapoj. 

Opomba: T-bird je bil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja znamenit in 

popularen avto. 

 

                 HAVE A NICE WEEKEND AND STAY HOM 

https://www.youtube.com/watch?v=dDHErN3dOkc


SLOVENŠČINA  
 

Pozdravljeni! 

Upam, da so vas geniji navdušili. Pred današnjim delom preberite Male 

učenosti na strani 115. 

 

NAVODILO 

Sedaj veste, da ja Slavko Pregl pisal na osnovi svojih doživetij, ko je bil urednik 

šolskega časopisa, torej je delo avtobiografsko obarvano. Izvedeli ste tudi, da je 

to odlomek iz povesti Geniji v kratkih hlačah. Če se je slučajno znašla kje na 

domači knjižni polici, jo lahko preberete kot knjigo po izbiri za bralno značko 

ali pa samo zase. Najdete pa jo tudi na povezavi 

https://sl.wikisource.org/wiki/Geniji_v_kratkih_hla%C4%8Dah. 

 

Zdaj pa zares: Zamislite si, da ste član uredniškega odbora Utripi, ki želi tudi v 

teh časih delovati v skladu z trenutno situacijo v državi. 

Napiši prispevek za časopis (naslov si izmisli sam/a)  in mi ga pošlji na moj 

elektronski naslov justina.husu@os-smihel.si. Če je mogoče, ga pretipkaj in mi 

ga pošlji kot  priponko v Wordu. Če tega ne moreš, pa naj ostane v tvojem 

zvezku. 

 

No, pa bo tudi zame malo lažje tole pogrešanje vas in našega druženja v 

učilnici, ko bom prebirala vaše izdelke. 

 

Sedaj pa je pred nami vikend. Naj bo v znamenju počitka, sprehodov v naravi in 

vsega, kar je v tem trenutku sprejemljivo in vas razveseljuje.  

Bodite dobro. 

 

 
 

 

https://sl.wikisource.org/wiki/Geniji_v_kratkih_hla%C4%8Dah
mailto:justina.husu@os-smihel.si

