
RAZRED: 6. B           PREDMET: SLJ          DATUM: 24.3.2020 

Pozdravljeni, moji dragi učenci, 

najprej vas vse prav lepo pozdravljam in upam, da ste še vedno vsi zdravi, to je 
najvažnejše! 

Kako dolgo bomo morali ostati doma, se še ne ve, zato vsa prosim, da si uredite svoj 
vsakdan tako, da boste poleg šolskih obveznosti počeli tudi stvari, ki vas veselijo, 
npr. plešite, narišite kaj lepega, skuhajte ali pomagajte staršem pri gospodinjskih 
opravilih, poiščite družabne igre, pojdite na sprehod (seveda sami oz. z družino!), 
poglejte kakšen dober film … Naj vas ta virus ne ustraši, zmogli bomo!!! 

Ker bo treba končati 6. razred, mimo določene snovi ne bomo mogli iti, zato 
spremljajte spletno stran šole, kjer boste za vsak dan našli navodila, kaj je 
treba narediti.  Prosim, če se mi javite in poveste, kako vam gre. Predvsem si želim, 
da izpostavite, kje so bile težave, ali je bilo snovi preveč oz. imate kakšen predlog. 

Pričakujem vas   na e-naslovu: mojca.sevnica@gmail.com. 

Kdor je pozabil vijoličen DZ za SLJ doma, nič hudega. Na spletu ga lahko 
poiščete. 

VIJOLIČEN DZ je na spodnji povezavi: https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-
svo6__003/index.html. 

Uspešen teden vam želim! Rada vas imam  in upam, da se čim prej vidimo! 

 

Učiteljica Mojca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html
https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html


 

SLJ – 6. a, torek, 24. 3. 2020 

Prejšnji teden si spoznal-a OPIS KRAJA (VIJOLIČEN DZ, str. 15).  

VIJOLIČEN DZ je na tudi na spodnji povezavi: https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-
svo6__003/index.html. 

Če še nisi, v zvezek napiši: 

–  naslov (OPIS KRAJA), 

–  zapiši značilnosti  za opis kraja (glej DZ, str. 18, moder pravokotnik). 

 

–  na spletu poišči podatke za kraj, ki te zanima in zapiši bistvene podatke – naredi 
miselni vzorec (glej spodnji miselni vzorec). Pomagaj si s ključnimi podatki: lega, 
sestava, prebivalci, gospodarstvo, javne ustanove, znamenitosti.  

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html
https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__003/index.html


 

  



Razred: 6. B         Predmet: ŠVZ                      Datum: 24.3.2020 
 
Navodila za  ŠPORT 
 
TOREK, 24. 3. 2020:  (6.r) 

-  Tek in hoja v naravi (izmenjuj tek in hojo) – vsaj 20 minut 

-  Vmes narediš 2x cca. 60 metrov ZELO HITER TEK (ŠPRINT) 

 

  



Navodila za delo za učence 6. razreda pri predmetu Tehnika in tehnologija 

Torek, 24. marec 2020 

O lesu smo se že pogovarjali; spoznali smo nekatere vrste lesa in njihove lastnosti. Ko se 

vrnemo v šolo, bomo iz lesa poskusili narediti enega ali več izdelkov. Da nam bo šlo delo 

bolje od rok, bomo najprej spoznali nekatere postopke in pripomočke za obdelavo lesa, ki so 

nam na voljo. 

V učbeniku najdeš to poglavje na straneh 79 – 90. 

Tvoja naloga je, da prebereš vsebino gradiva OBDELAVA LESA – postopki in pripomočki 

(PPT priloga) ter si vsebino zapišeš v šolski zvezek. Če imaš možnost, lahko tudi prilepiš 

fotografije. Nato reši nalogo 4 v delovnem zvezku na straneh 29 in 30. 

Če boš imel kakršnokoli vprašanje ali boš med učenjem naletel na težave, mi piši na 

katka.krnc@gmail.com. 
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RAZRED: 6.B            PREDMET: TJA           DATUM: 24.3.2020 

 

1. PONOVI IZŠTEVANKO – kot včeraj 

2. NALOGA 

Poglej učbenik str 52 in si enako preriši in prepiši v zvezek iz naloge 3a 

3.NALOGA 

V zvezek zapiši kje se nahaja ROBOT na slikah 2-8 na str 53 v CELIH POVEDIH. Glej 
primer 1 

4.NALOGA 

Poglej si in uživaj 

https://www.youtube.com/watch?v=8F0NYBBKczM 

Ponovimo 

https://www.youtube.com/watch?v=niPyVnC6W5g 

 

 
 
RAZRED: 6. B     PREDMET: GUM       DATUM: 24.3.2020 
 
 
1. Ponoviti vsa glasbila, ki smo jih obravnavali. 
2. Tisti učenci, ki še niso imeli predstavitev naj se pripravijo na predstavitev. 
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