
MATEMATIKA - POUK NA DALJAVO ZA 6. RAZRED (11. teden) 

Za ponedeljek in torek ne dobite novih navodil za delo na daljavo.  

 

Želim, da:  

 uredite zvezke,  

 rešite naloge, ki ste jih imeli napačno rešene, 

 ponovite površino in prostornino.  

 

Ponovno se vidimo v sredo, ko pridete v šolo! 

PROSIM, ČE PRINESETE KAKŠNO STARO BRISAČO ZA NA PLAŽO ALI DEKICO!  

Brisače hranite v vaših omaricah. 

Pouk matematike bomo izvajali na prostem, če nam bo vreme to dopustilo.  

Lep pozdrav in komaj čakam, da vas vidim v živo! 

Učiteljica: Lisan Vežnaver Hrvatin 

 

SLOVENŠČINA 

 

Pozdravljeni, 

pred nami sta le dva dneva pouka na daljavo. V sredo bomo ponovno sedli v šolske klopi. Ne pozabi 

prinesti veliko dobre volje, vedoželjnosti in zelenega delovnega zvezka. 

Valentina Bradaš Turk, učiteljica slovenščine 

 

V petek si prebral/-a Pogovor o vsakdanjih stvareh. Ponovno preberi pogovor. V zvezek zapiši 

naslov Pogovor o vsakdanjih stvareh in odgovori na naslednja vprašanja: 

Kdo se v besedilu pogovarja? 

O čem se pogovarjata? 

V pogovoru je navedenih veliko besednih zvez. 

Zapis v zvezek 

Besede povezujemo v besedne zveze. Pomen besednih zvez je navadno jasen, včasih pa ne. 

Besedne zveze, ki pomenijo nekaj drugega kot besede, iz katerih so sestavljene, so stalne besedne 

zveze.  

Stalne besedne zveze so zveze dveh ali več besed, ki imajo prenesen oz. drugačen pomen. Npr. 

padla mi je v oči, gleda kot tele v nova vrata … 

Iz pogovora izpiši 5 stalnih besednih zvez in razloži njihov pomen. Lahko si pomagaš s SSKJ-

jem. 

 

Ponedeljek, 1. 6. 2020  



 

 

Danes se bomo vrnili h glagolu. V spletni učilnici si oglej razlago o osebnih in neosebnih glagolskih 

oblikah. Razlago zapiši v zvezek. Nato reši nalogi: 27 in 28 v zelenem delovnem zvezku. 

 

Končno se bomo ponovno srečali v šolskih klopeh. Ne pozabi prinesti veliko dobre volje, 

vedoželjnosti in zelenega delovnega zvezka. 

 

ANGLEŠČINA 

Teden: 1. 6.  do 5. 6. 2020 

Število ur: 2 

Spodaj so še zadnja navodila za delo na daljavo. V šolo se vrnemo v sredo, 3. 6. 2020. Se vidimo. 

PONEDELJEK 

 

Datum: 1. 6. 20 

 

Zaporedna ura: 

136 

 

Present simple  

 

- Reši  DZ str 56  

Naloga 6 – pogledaš slike in napišeš, kaj počne Laura ob navedenih 

dnevih.  

Kateri čas boš uporabil/a? Glagoli so v okvirčku. Preberi primer. 

 

Simple or continuous? 

- reši DZ str 57, naloga 6. 

Odgovori zase 

 

TOREK 

Datum: 2. 6. 20 

Zaporedna ura: 

137 

Progress check 

-Reši DZ 60 
 

 

 

Torek, 2. 6. 2020  

ZGODOVINA 

 

 

 

 

 

V tem tednu boste spoznali: Gradbeništvo v 

srednjem veku. Natančno preberi besedilo v učbeniku 

na strani 26 in 27. 

Napiši naslov v zvezek, prepiši vprašanja iz učbenika 

na strani 27 in odgovori nanje. Spodaj v zvezek nariši 

primer srednjeveškega gradu.  

Naloge mi ne pošiljaj, ampak jo bom pogledala, ko se 

vidimo zopet pri pouku. 

 

Uspešno delo želim.                              Lep pozdrav, učiteljica Petra Trošt 

 

Torek, 2. 6. 2020 

Sreda, 27. 5. 2020 



NARAVOSLOVJE 11. TEDEN 

NAVODILO: 

V sredo se vidimo v šoli, zato imate nalogo, da do srede pripravite herbarij in mi ga oddate, tudi če ne bo na 

urniku naravoslovje, da ga lahko pregledam, da lahko potem še dopolnimo ali popravimo imena, nato pa ga 

pregledamo skupaj in ocenimo po določenem kriteriju. 

Uživajte, se vidimo. 

Lp, učiteljica Tatjana 

 

 

 

 



11.TEDEN GOS 6: VITAMINI in  MINERALI 

NAVODILO: Izpolni tabelo s pomočjo povezav https://prehrana.si/sestavine-zivil/vitamini in 

https://prehrana.si/sestavine-zivil/minerali. 

VITAMINI – MINERALI so esencialne  hranilne snovi (telo jih mora dobiti z živili), ki jih moramo 

dobiti s hrano.Vitamini in minerali sodelujejo v telesu pri kemijskih reakcijah kot biokatalizatorju in  

so sestavni deli encimov. Pomebni so za zdrav telesni in duševni razvoj.  

 Ohranjajo oz. zvišujejo imunski sistem v telesu 

 Kot antioksidanti  nas ščitijo pred prostimi radikali. Prosti radikali nastajajo, ko se poruši 

ravnotežje v telesu—stres, motnje , ki se lahko  spremenijo  v različne bolezni. 

 So občutljivi na zunanje dejavnike ( na vodo, O2, svetlobo, toploto, mehansko obdelavo, 

staranje ), ki   lahko vplivajo na njihovo delovanje in postanejo ne  aktivni. 

 Nahajajo  se v vitaminsko – mineralnih živilih. 

 Uživajmo svežo, presno, čim manj obdelano zelenjavo in  sadje. 

 

NALOGA: 

S pomočjo povezav https://prehrana.si/sestavine-zivil/vitamini in https://prehrana.si/sestavine-

zivil/minerali Izpolni tabelo spodnjo tabelo. 

 Tabelo napiši v zvezek ali jo sprintaj in zalepi v zvezek. 

Vrsta vitamina  

minerala 

Pomen v telesu Posledice 

pomanjkanja 

Vir - živila Dnevna količina 

Vitamin C Za imunski 

sistem, tvorjenje 

vezivnega tkiva, 

vezanja železa 

Oslabljen 

imunski sistem, 

Utrujenost, 

Odstop dlesni… 

Paprika, limona, 

pomaranča, 

jagode, 

kromir… 

8o mg 

Vitamin B1     

Vitamin B2     

Vitamin B6     

Vitamin B12     

VitaminA     

Vitamin D     

Vitamin E     

Vitamin K     

Kalcij Ca     

Fosfor P     

Magnezij Mg     

Železo Fe     

Natrij Na     

Kalij K     

Selen Se     

Cink Zn     

 

 

https://prehrana.si/sestavine-zivil/vitamini
https://prehrana.si/sestavine-zivil/vitamini


 

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


