
6. B, PETEK, 15. 5. 2020  
                            
Dober dan, dragi učenci!  
 
Dnevi minevajo hitro in petek je spet tukaj.  
Danes je dan za oddajo vaših delovnih listov iz ekskurzije po Gorenjski.  
Pohvala vsem, ki ste že poslali učitelju Alenu rešene delovne liste, vsi ki še 
morate, pa to storite čimprej. 
V naslednjem tednu se boste večkrat gledali in poslušali preko ZOOM-a. V 
ponedeljek pri angleščini, v sredo se bomo slišali mi v času, ko imamo na urniku 
likovno umetnost, pa še pri slovenščini in mogoče še kje. Sporočite mi, ali vam je 
pouk preko ZOOM-a zanimiv?  
V ponedeljek, 18. 5. ste ocenjeni iz NIP ŠPORT. Ta vikend bo torej za nekatere 
naše junake športno obarvan. 
Naslednji teden se začne pouk v čisto ta pravi šoli, za učence od 1. do 3. razreda. 
Nekateri imate mlajše bratce in sestrice ali pa poznate koga, ki bo šel v šolo. 
Vidim vas, kako z veseljem bi šli tudi vi pogledat v šolo. Jaz imam to srečo. Že v 
ponedeljek popoldne imam skupino učencev v PB.  
Košček šole, boste preko učencev, ki bodo hodili v šolo, dobili tudi vi.  
Prepričana sem, da vam je šola na daljavo postala tudi čisto majčkeno všeč.  
Učitelji vas pohvalijo, da pridno delate in jaz sem vesela, da imam tako čudovit 
6. b! Hvala vam. 

                             

                               Želim vam lep vikend, razredničarka. 



GOSPODINJSTVO 

Pozdravljeni, učenci. 

Kako ste? Ste še delovno aktivni. Petek je tu, še nekaj se bomo naučili, potem 

pa dva prosta dneva. Super. Danes se boste poglobili v prehranskene navade. 

PREDURA:  

 Zapis v zvezek: PREHRANSKE NAVADE 

Navodila: Odpri učbenik za gospodinjstvo na str. 60 in 61.  

Preberi besedilo in odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek (označi 

številko vprašanja, vprašanj ne prepisuj).  

1.  Napiši, po čem se razlikujejo Mihove in Nežine navade. 

2. Razmisli in zapiši, kakšne prehranske navade imaš.  

3. Kako se oblikujejo prehranske navade? 

4. Kako imenujemo ljudi, ki uživajo rastlinsko hrano? 

5. Na katere načine se prehranjujejo vegetarijanci? 

 

 

1. URA: Utrjevanje 

Odpri učbenik na str. 62 in preberi: Zdaj vem in znam. 

V zvezek napiši utrjevanje in odgovori na vprašanja Preizkusi se.  

 

Učiteljici ti želiva uspešno delo. 

  



ŠPORT – dekleta in fantje 
 

 

Športni program Krpan 

 

Ena izmed nalog za športni program Krpan je tudi teoretični del. Vsebino smo predelali 

v začetku našega dela na domu. Poglejte si in odgovorite na spodnja vprašanja. 

Pošljite mi odgovore do ponedeljka, 18. 5. 2020. Tako boste ta del naloge opravili.  

1. Kaj so gibalne sposobnosti?  

2. Naštej nekaj gibalnih sposobnosti. 

3. Kakšno je ogrevanje pred športno vadbo, tekmo?  

5. Zakaj je potrebno ogrevanje telesa pred športno vadbo? 

 

Kako vam je šlo koordinacijsko gibanje iz prejšnje ure? Ponovite, probajte kakšno novo 

vajo. 

Koordinacijske vaje za noge in telo: 

UDARI Z NOGO – tole vajo že znam, se bomo skupaj zabavali, ko se vidimo;) 

UJEMI RITEM – četrta vaja je malo bolj zahtevna, vam bo uspelo? 

PLESNI POSKOKI – nauči še bratca ali sestrico in naredita v paru; predstavita se 

staršem 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KAO5M1aEDtE&fbclid=IwAR0O_Y-7LVTxLoHQU0O2BIzto27jJiXVz_irGoxyn_Ha9Hga1oNjjhJk3pA
https://www.youtube.com/watch?v=kfOOf3nfsmo
https://www.youtube.com/watch?v=xtwxNp9uUiA


 

Zgodovina  
 

 
Nadaljujemo s pregledom razvoja prvih znanosti, in sicer boste danes spoznali, kdaj in 
zakaj so se ljudje začeli ukvarjati z astronomijo. Pri geografiji smo že omenili, da se 
astronomija ukvarja s preučevanjem nebesnih teles, njeni začetki pa segajo že precej v 
preteklost. Ljudi je namreč od nekdaj zanimalo zvezdno nebo in pojavi, ki so jih opazovali 
na nebu. Do prvih pomembnih spoznanj na tem področju so prišli že v času starega veka. 
V zvezek napišite nov podnaslov: Razvoj astronomije ter odprite učbenik na strani 62. 
Tam boste našli nekaj najbolj naprednih spoznanj v starem veku v povezavi z astronomijo. 
Pri vsakem astronomu napišite, kaj pomembnega je ugotovil: 
Aristarh (3. stol. pr.n.š.): 
Eratosten (3. stol. pr.n.š.): 
Ptolemaj (1. – 2. stol. pr.n.š.): 
 
V povezavi z astronomijo se je kmalu začela razvijati še ena podobna veda, astrologija. Gre 
za vedo, ki napoveduje človekovo prihodnost s pomočjo položaja nebesnih teles. Vladarji 
v starem veku so velik poudarek namenjali astrologom, saj so želeli vedeti svojo 
prihodnost, na primer kako se bo odvila določena vojna. 
Na strani 63 si preberite, na kakšen način so si včasih pomagali pri opazovanju neba (ko 
še ni bilo modernih teleskopov, satelitov…). 
V zvezek zapišite: 
Že več tisoč let nazaj so ljudje zgradili prve observatorije (zgradbe, namenjene 
opazovanju neba). Med prve znane observatorije štejemo:  

 Stonehenge (v Angliji) 

 
 

 Abu Simbel (v Egiptu)                                                                                                                                                                   

              
 

 Chichen Itza (v Mehiki) 

 
 
Za ponovitev v delovnem zvezku rešite naloge na strani 29. 



ANGLEŠČINA 

Hello. How are you today? 

1. Kot vedno, najprej preglej rešitve prejšnje ure. 
Rešitve: WB 44/1 2 mountain 3 lake 4 river 5 motorway 6 island 7 Tunnel 8 Bridge 9 skyscraper 

10 beach WB 44/2 B8 C6 D3 E4 F5 G10 H1 I9 J7 WB 44/3 2 high, 1,343m high 3 deep, 67m deep 

4 high, 310m high 5 long, 50km long 6 wide, 33m wide 7 long, 311km long 

 

2. Danes se boš naučil/a nekaj novega o Veliki Britaniji oziroma o Združenem kraljstvu. Odpri 

učbenik na strani 57 in si oglej zemljevid Velike Britanije in Severne Irske. Uradno ime države 

je Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske.  Odpri zvezek in napiši naslov ter 

prepiši tabelsko sliko. 

                                                         The UK 

                 ( The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) 

Great Britain – Britansko otočje 

England- Anglija je ena od pokrajin na otoku 

The UK - Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske, uradno ime države 

 

 To so tri različna poimenovanja za tri različne dele Združenega kraljestva. 

Združeno kraljestvo sestavljajo štiri pokrajine, vsaka s svojim glavnim mestom in parlamentom: 

England, Wales, Scotland in Northern Ireland. Glavno mesto kraljevine je London. Na čelu 

kraljevine je že 67 let kraljica Elizabeta II.  

the Queen 

 

3. Poslušaj in preberi besedilo ter zapiši manjkajoče besede v zvezek. Svetujem, da besedilo 

poslušaš vsaj dvakrat. 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en 

 

Nessie              The Tower Bridge 

 

                         The Channel Tunnel                  

V ponedeljek, 18. 5. 2020 bomo izvedli uro angleščine na Zoomu. Dobimo se ob 10. 00.  

 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en


SLOVENŠČINA 
 

Dragi b-jevci, lepo pozdravljeni. 

Pa smo zmagali še z eno snovjo in verjamem, da ste razumeli in ne bo težav. Zato grem 

pogumno s snovjo naprej. Ker verjamem v vas. Seveda, ne pozabite na gibanje in zdravje, da 

boste lažje opravili delo. Vam pa obljubim, da se naslednji teden spet kaj vidimo. Pa lep 

vikend.   
 

Najprej preglejte rešitve včerajšnjih nalog: 

1. Podčrtaj pravilno neosebno glagolsko obliko (nedoločnik/namenilnik) in jo poimenuj.  

Vsak dan moram pospraviti/pospravit svojo sobo. nedoločnik 

Preden odgovorimo, je potrebno premislit/premisliti. nedoločnik 

Odpravili smo se pomagati/pomagat sosedovim. namenilnik 

Začeli so obnavljati/obnavljati staro zgradbo. nedoločnik (moja napaka, enkrat bi moralo pisati obnavljat) 

Stekel je odpret/odpreti vrata. namenilnik 

Pozno zvečer je nehala peč/peči pecivo. nedoločnik 
Vsak večer je šel teči/teč v bližnji park. namenilnik 

2. Prepiši moj današnji nagovor, podčrtaj prislove, jih izpiši in jim določi vrsto (za pomoč – 11 jih je). 

lepo – načinovni; zjutraj – časovni; ven – krajevni; težko – načinovni; ven – krajevni; zelo – načinovni; notri – 

krajevni; zbrano – načinovni; pravočasno – časovni; dobro – načinovni. 

 

NAVODILO 

Kolikor vem, si ti oz. ste s starši pred kratkim izpolnili prijavnico za izbirne 

predmete v naslednjem šolskem letu. Torej to vrsto besedila poznaš.  

Zato kar pogumno napiši v zvezek naslov NAJ SE PRIJAVIM ALI NE? in 

pod njo podnaslov PRIJAVNICA. 

 

Odpri delovni zvezek na strani 95 in najprej ustno odgovori na vprašanja v 1. 

nalogi. Seveda na tista vprašanja o računalniku in spletu lahko odgovoriš za čas 

pred korono in sedaj, ko se izobražuješ na daljavo. Zanimivo bo primerjati. 

Sedaj reši naloge 3, 4, 5 (vprašanja in dogovore v povedih napiši v zvezek), 6 in 

7.  

Si končal/a?  Potem izpolni še tole prijavnico: 

 

PRIJAVNICA 
 

Podpisana ________________________, učenec/učenka _____ se prijavljam na lep, 

sproščen, zabaven vikend. Prijavljam se na (obkroži izbrano): 

a) dolgo jutranje spanje;       b) pomoč staršem;                  c) dolg sprehod v naravo: 

č) izlet s starši;                      d) branje knjig;                       e) učenje. 

 

Novo mesto, 15. 5. 2020                          Podpis: ____________________ 

 

 

Zvoni za konec 5. ure – torej lep vikend. Poskrbi zase, za svoje telo in počni 

tisto, kar te najbolj razveseljuje. Jaz bom – obljubim.  
 



 

DODATNI POUK ANGLEŠČINA 

Hello, how are you today? 

1. Danes boš napisal/a recept v angleščini. Lahko napišeš recept za sladico, katerokoli 

jed, ki jo znaš pripraviti. Tudi za čokolino. 

Recept naj ima obliko recepta. Najprej zapiši ime jedi, sestavine in nato opiši 

postopek. Pri postopku uporabljaj enostavne povedi in ne več kot deset povedi. 

Besedišče poišči v učbeniku in delovnem zvezku v 4. enoti. Recept napiši v Wordov 

dokument in mi ga pošlji v pregled. 

Se veselim dobrih receptov. 

 

 

 

DOPOLNILNI POUK – SLOVENŠČINA 
  
Učenci, ki ste vključeni v dopolnilni pouk, boste učni list, ki bo preverjal znanje 
samostalnika, dobili po elektronski pošti. 
 


