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ANGLEŠČINA 
ANGLEŠČINA 6.B          METKA FENDRE 

1–5 junij 2020; 1 ura učenje na daljavo, 3 ure v šoli 

 

 

Pozdravljeni, 6. b!  

Ste dobro in zdravi? Upam, da ste utrdili snov prejšnjega tedna in uspešno opravili naloge. Nadaljujemo 

delo      . 

Vaše znanje iz preteklih tednov učenja na daljavo in domače naloge bomo kmalu preverili še v šoli. 
Ostanite marljivi in zdravi. 

See you soon      . 

 

 

 

 

POVEZAVA DO E-UČBENIKA, kjer so: ENOTE (UNIT 1-6), ZVOČNI POSNETKI po enotah, REŠITVE DELOVNI ZVEZEK 

– uporabi jih PO opravljenih nalogah, da preveriš svoje znanje. https://my-sails.com/ucenci 

 

 

 

 

1.  torek, 2. 6. 2020 
 

CHATTERBOX – KLEPETULJA 

učb. 122 – v preglednico s pomočjo oblačkov in fotografij pravilno zapiši tri dialoge; svoje odločitve 
preveri v eučbeniku (zvočni posnetki). 

dz. 129 vaja 34, 36 

 

 

 

 

 

 

https://my-sails.com/ucenci


MATEMATIKA 6.A in 6.B 
 

Da boš lažje dočakal/dočakala ponovni prihod v šolo, imaš pripravljene še zadnje naloge za 

utrjevanje. Potrudi se in dobro reši, v šoli pa bomo preverili, koliko ste se naučili.  

DO TRDNEGA ZNANJA (2 uri) 

1. Preglej si rešitve nalog iz prejšnjega tedna in popravi napake: 

PROSTORNINA KOCKE IN KVADRA - REŠITVE 

1. Katero telo ima največjo prostornino?   

 

2. Izračunaj prostornino kvadra z robovi 5 cm, 7,2 cm in 0,3 dm. 

V = 108 cm3 

 
3. Jaka in Neža sta pri modelarskem krožku izdelala škatlici iz papirja: Jaka v obliki kvadra z 

dolžino 6cm, širino 5cm in višino 4cm, Neža v obliki kocke z robom 5cm.  Kdo izmed njiju je 
naredil večjo škatlico?  Kdo je porabil več papirja?  

               Jaka                             Neža 

V             120 cm3                      125 cm3 

P              148 cm2                      150 cm2      

Neža je naredila večjo škatlico in za njo porabila več papirja. 

 

4. Koliko litrov vode lahko nalijemo v akvarij? Koliko kvadratnih decimetrov stekla je steklar 
porabil za izdelavo akvarija brez pokrova?  

   

V akvarij lahko nalijemo 140 litrov vode, za njegovo izdelavo (brez pokrova) 

potrebujemo 138 dm2 stekla. 

a) Vsa telesa imajo enako 

prostornino.        

 b) Telo A.       

c) Telo B.       

č) Telo C. 

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/544/telesa.jpg
https://eucbeniki.sio.si/matematika6/544/akvarij2.jpg


5. Svečar izdeluje sveče v obliki kocke z robom 6cm. Za prodajo jih zloži v škatlo, kot je 

prikazano na sliki. Izračunaj prostornino škatle, če lahko vanjo zloži 125 takih sveč in s tem 
škatlo popolnoma zapolni. Prostornino zapiši v kubičnih decimetrih.  

Prostornina ene sveče je 216 cm3, torej je prostornina škatle 27 dm3. 
 

2. V učbeniku na strani 270, 271 reši naloge: 127a, 128, 132, 136, 137, 139, 141, 142.  

Rešene naloge si poglej po rešitvah. 

 

  



SLOVENŠČINA 6. A in 6. B  
 

Drage učenke in dragi učenci! 

Preglej zapiske, ki si jih v teh tednih naredil/-a doma za predmet slovenščina, jih po potrebi 

še dopolni in ponovi snov. 

V sredo se vidimo  v šoli. 

  



ZGODOVINA  
 

Drage učenke in dragi učenci! 

Preglej zapiske, ki si jih v teh tednih naredil/-a doma za predmet zgodovina, jih po potrebi še 

dopolni in ponovi snov. 

V sredo se vidimo  v šoli. 

 

Lep pozdrav 

Mag. Renata Škodnik 

  



TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 

PRENOSI GIBANJA 

8. TEDEN: Spoznavanje prenosov gibanja – VZVOD (do 15.5.) 

 
VZVOD – VEČ O TEM 

KJE VSE NAJDEŠ PRENOSE? 

KAKO DELUJE? 
KAJ JE TO VRTIŠČE? 
NA KAKŠEN NAČIN VPLIVA DOLŽINA 

ROČICE NA SILO S KATERO DELUJEMO? 

 

9. TEDEN: Prenosov vrtenja na blizu – ZOBNIK (do 22.5.) 

 
PRENOS NA BLIZU - ANIMACIJA 

KJE VSE NAJDEŠ PRENOSE. 

KAKO DELUJE? 
ALI VELIKOST ZOBNIKOV VPLIVA NA 

HITROST VRTENJA? 
KAKO JE S SMERJI VRTENJA ZOBNIKOV? 

 

10. TEDEN: Prenosov vrtenja na daljavo – JERMEN/VERIGA (do 29.5.) 

 
PRENOS NA DALEČ - ANIMACIJA 

KJE VSE NAJDEŠ PRENOSE? 

KAKO DELUJE? 
ALI VELIKOST VERIŽNIKOV VPLIVA NA 

HITROST VRTENJA? 
KAKO JE S SMERJI VRTENJA 
VERIŽNIKOV? 

PRIMERJAJ VERIGO IN JERMEN 

 

11. TEDEN: IZDELAVA PLAKATA/IZDELKA (do 5.6.) - OCENA 

• Vso snov si napišite na liste/v zvezke ali 

• Naredite računalniški zapis (Word/PowerPoint) ali 

• naredite plakat z vso vsebino ali 

• naredite maketo izdelka s tega področja.  

 

IZDELKE NAREDITE DO 5.6., dopišite IME, PRIIMEK, RAZRED jih slikajte 

in mi jih pošljite na: damijan.vodusek@guest.arnes.si 

        Damijan Vodušek, učitelj TIT 

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1391/index1.html
https://eucbeniki.sio.si/nit5/1390/index3.html
https://eucbeniki.sio.si/nit5/1390/index.html
mailto:damijan.vodusek@guest.arnes.si

