
NAVODILA ZA DELO, 13.5.2020, GEOGRAFIJA 

 

Pozdravljeni učenci! 

Ker se bomo počasi začeli pripravljati na ocenjevanje znanja iz geografije, bomo jutri, 13.5.2020, ob 
11.00 imeli zoom videokonferenco. Pogovorili se bomo o načinu ocenjevanja in ponovili vso snov, ki 
smo jo obravnavali v  drugem ocenjevalnem obdobju. Za delo pripravi učbenik, zvezek in vse učne 
liste iz geografije.  

Lep dan.  

 

MAT 6 PREVERJANJE ZNANJA 

 

Učenci,  

 

v današnji uri bomo preverili znanje o enotah in njihovo pretvarjanje. 

V spletni učilnici imate pripravljene naloge.  

Ne rešujte na pamet, v zvezek zapišite  celoten postopek, šele nato odgovorite 
na vprašanje. 

Obvezno  morate odgovoriti na  vsa vprašanja. 

Potrudite se, vi to zmorete. 

 

V naslednjih dneh boste prejeli sporočilo (mail), na katerem bo določen datum 
ustnega ocenjevanja znanja. 

 

učiteljica Marijana 

 



Pozdravljeni učenci.  

Danes pričenjamo z novo snovjo, in sicer RAZMNOŽEVANJE RASTLIN. V spletni učilnici vas 
čaka PPR z razlago.  

NASLOV: RAZMNOŽEVANJE RASTLIN 

1. Zakaj se organizmi (živa bitja) razmnožujejo? 

Z razmnoževanje nastajajo novi organizmi. 

 

2. Razmnoževanje je lahko spolno ali nespolno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. NESPOLNO RAZMNOŽEVANJE RASTLIN 
a) Kako poteka nespolno razmnoževanje rastlin? 

      Del lista, stebla ali korenine starševskega osebka se razvije v novo rastlino. 

b) DEJAVNOST, učbenik stran: 68, 69 

S pomočjo učbenika navedi 4 primere nespolnega razmnoževanja rastlin in jih opiši. 
Odgovor zapiši v zvezek. 

c) NAREDI SAM, učbenik stran 69 

• Združita se moška in ženska spolna 
celica. To imenujemo oploditev.  

• Potrebna sta dva starševska 
organizma različnih spolov. 

• Ni oploditve.  
• Potrebna je le en starševski 

osebek. 



    Preberi besedilo NAREDI SAM v učbeniku in izvedi aktivnost.  

 

NŠP - Sreda, 13. 5. 2020: 

• Sprehod ali tek v naravi (vmes izvedi zelo hiter tek oz. ŠPRINT V KLANEC – 
cca. 50 m) 

• Vaje za moč – igra s kocko (priloga) 

P.S: V spletni učilnici te čaka naloga! 

 
 

Sreda, 12. 5. 2020 

Vem, kaj boste rekli, »spet to izhodiščno  besedilo« 

vendar  vam ne bo žal, ko ga boste prebrali. 

neustrašni Feliks je…… 

Naprej pa preberite sami.  



 

 

 V zelenem delovnem zvezku poišči strani 63  
in 64, ki ju  imaš priloženi tudi spodaj, v 
primeru, da zvezka nimaš. Opravi naloge na 
teh dveh straneh. 

POZOR! 



4. nalogo napiši v zvezek! 

5. naloga:  OGLEJ SI POSNETEK skoka Felixa 
Baumgartnerja na spletu! 

 

https://youtu.be/FHtvDA0W34I 



  

 

 



 

 
 



SREDA 13.5.2020 6B 
1.    Preveriš včerajšnje naloge v delovnem zvezku s posnetkom. 
Podrobno poglej zapis! 
https://www.youtube.com/watch?v=_d6mdJov1Zo 
2.    Uživaš v videu o polarnih medvedih: 
https://www.youtube.com/watch?v=zySc7A7Sayc 

Pa še o gorilah 
https://www.youtube.com/watch?v=ieS2DsrDh18&t=47s 
 
-- 
Lep pozdrav 
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