
UČENJE NA DOMU – 6. A razred  
V iskanju ustrezne oblike učenja na domu smo tudi za ta teden za vas pripravili tedensko preglednico nalog, ki naj bi jih 
opravili v tekočem tednu. 
Vam pa prepuščamo odločitev, kako boste zadolžitve opravili (npr. lahko se odločite, da se en dan bolj posvetite enemu 
predmetu, lahko pa jih med seboj kombinirate, kar vam bolj ustreza).  V zadnji koloni pa je prostor za samovrednotenje, in 
sicer preverite, v kolikšni meri ste cilj dosegli. Vsak petek učenci od 1. do 5. razreda  sporočite razredniku po elektronski 
pošti, v kolikšni meri ste cilje dosegli, učenci od 6.–9. razreda pa učitelju, ki predmet poučuje. Ni potrebno, da podatke 
sporočite, kot je zapisano v tabeli, ampak je način in oblika prepuščena vam.      
 
 



6. A PREDMET NALOGE CILJI 

KAKO MI 

JE ŠLO 

 ☺    

  

S L J 

 
SLJ 6. razred (20. 4. do 24. 4. 2020) 
 
Naloge: 
Preberem in zapišem snov o besedni vrsti števnik. 
Rešim naloge v SDZ na str. 93 do 99. 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SLJ_6a_06_01.pdf  

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-
6/SLJ_6a_Resitve_slo_6_sdz_1_del_06_2004.doc  
 

 
-Razumem in znam uporabljati 
glavni in vrstilni števnik. 
-Poznam vprašalnici za glavni in 
vrstilni števnik. 
-Obe vrsti števnika znam pravilno 
zapisati z besedo. 
 
 
 

 

MAT Vadim pretvarjanje dolžinskih enot: 
DZ4 / str. 17, 18 / nal. 11 – 21 (kakšen primer lahko izpustiš) 
 
V S.DZ4 / str. 19, 20 si ogledam Računanje z dolžinskimi enotami. 
V zvezek zapišem naslov ter rešim oz. z razmišljanjem prepišem primere 

Mojster reši. Pri računanju z dolžinskimi enotami moram paziti, da vse 

količine izrazimo v isti merski enoti. Lahko v najmanjši, da bodo 

pretvorjena merska števila naravna števila, ni pa nujno, saj znamo računati 

z decimalnimi števili. 

Ogledam si še reševanje besedilnih nalog (str. 20 / primer 2).  

Rešim primer v zvezek. 

• vaditi pretvarjanje med 
dolžinskimi enotami 

 

• pretvoriti dolžinske enote v 
enako enoto 

• računati z dolžinskimi 
enotami 

 
 
 

• rešujem besedilne naloge z 
dolžinskimi enotami 
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http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SLJ_6a_06_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SLJ_6a_Resitve_slo_6_sdz_1_del_06_2004.doc
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SLJ_6a_Resitve_slo_6_sdz_1_del_06_2004.doc


Rešujem naloge: S.DZ4 / str. 21 - … / nal. 1ač, 2bc, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 
(Lahko še kakšno nalogo po želji.) 

 

Ogledam in preštudiram Obseg pravokotnika in obseg kvadrata. 

1) Obseg pravokotnika 
Pravokotnik je 4-kotnik, ki ima 4 prave notranje kote. Po dve nasprotni 
stranici sta vzporedni in skladni. 
Narišem skico pravokotnika (s svinčnikom). Na njej označim oglišča A, B, C, 
D in stranice a, b, a, b. 
 
Če iščemo obseg, gremo okrog pravokotnika: 

𝑜 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑎 + 𝑏 
𝑜 = 2 ∙ 𝑎 + 2 ∙ 𝑏 

Pomagaj si s S.DZ4 / str. 25, 26, 27. 
Preštudiraj in reši (v zvezek) rešene primere iz obsega pravokotnikov.  
 
 
2) Obseg kvadrata 
Kvadrat je 4-kotnik, ki ima vse stranice enako dolge (skladne), zato jih vse 
označimo z 𝑎 in vse notranje kote prave. 
Nariši skico in ustrezno označi oglišča, stranice.  
Oglišča označuj tako, da si sledijo v nasprotni smeri urinega kazalca. 
 
Ko računamo obseg kvadrata, gremo zopet okrog, zato: 

𝑜 = 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 + 𝑎 
𝑜 = 4 ∙ 𝑎 

 
Reši že rešene primere računanja obsega kvadrata iz S.DZ. Pozoren bodi na 
postopek izračuna obsega kvadrata. 

 

 

 

• opisati pravokotnik 

• narisati skico pravokotnika  

• zapisati obrazec, formulo za 
računanje obsega 
pravokotnika 

 

• reševati naloge, kjer je 

potrebno izračunati obseg 

pravokotnika 

• reševati naloge, kjer je 

potrebno iz obsega 

pravokotnika in ene od stranic 

izračunati drugo stranico 

 
• opiši kvadrat 

• nariši skico 

 
 
• navedi obrazec za izračun 

obsega kvadrata 

 
• izračunaj obseg kvadrata 

 



 
Pozoren bodi na postopek pri nalogah, kjer računamo stranico kvadrata iz 
danega obsega. 
 
Rešuj naloge v S.DZ4 / str. 27 / nal. 1, 2, 3ac, 4B, 5, 8 
 
V torek in v petek ob 14h si rezerviraj čas za videokonferenco preko 
programa ZOOM. Podatke za priključitev videokonferenci bo dobil eden od 
staršev na e-mail, ki ga je sporočil šoli (v začetku šolskega leta). 
Videokonferenca ni obvezna, je le dopolnilo za tiste, kateri se je želijo 
udeležiti. 
 
 
Preštudiraj še grafično prikazovanje podatkov s stolpčnim grafikonom in z 
linijskim diagramom. 
S.DZ4 / 107, 108 
Preberi teorijo in reši rešene primere v zvezek. 
 
Nato reši naloge po S.DZ4 / str. 109 / nal. 1, 2, 3, 4 
 
(Trenutno bomo izpustili prikaz s krožnim diagramom, saj še nismo 
obravnavali kotov, razen kdor to želi in že zna.) 
 

 

• izračunaj dolžino stranice 

kvadrata iz danega obsega 

 

 

 

 

 

 

 

• prikazovanje podatkov s 

stolpčnim diagramom 

• prikazovanje podatkov z 

linijskim diagramom 

  

TJA  
Preberem besedilo na strani 131, 132, 133 in 134 v učbeniku. V zvezek 
prepišem značilnosti živali iz naloge 2. d na strani 134 v učbeniku in jih 
prevedem ter naštejem živali, ki imajo te značilnosti. 
V delovnem zvezku rešim 43., 44., 45. in 46. nalogo na strani 124, 125 in 
126. 
Poslušam pesmico na spodnji povezavi:  

 
Znam poimenovati živali in 
njihove značilnosti. 
Znam napisati pogovor 

 



 
https://www.youtube.com/watch?v=2AkLE4X-bbU 
 
Besedilo pesmice najdem v gradivu za TJA. 
 
POVEZAVA  
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/TJA_6ab_06_01.pdf 
 
 

GEO  
- V zvezek ali na list papirja zapišem odgovore na vprašanja iz preverjanja 
znanja (povezava 1). 
- Odgovore preverim s pomočjo rešitev (povezava 2). 
- K posameznemu odgovoru zapišem doseženo število točk. 
- Ocenim dosežek na preverjanju znanja in s pomočjo vprašanj na koncu 
naloge zapišem samovrednotenje. 
- Oceno in samovrednotenje (odgovore na vprašanja) pošljem učiteljici do 
ponedeljka, 27. 4. 2020. 
  
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GEO_6_6a_2004_04.pdf  
 
POVEZAVA 2 GEO_6_2004_05 
  

 
Preverim znanje iz vsebinskega 
sklopa Upodabljanje površja. 
Razvijam zmožnost realne 
presoje lastne uspešnosti 
(samovrednotenje). 
 

 

ZGO  

- Utrdim, ponovim znanje tematskih sklopov: Ostanki preteklosti: 
spoznavajmo zgodovino, Človek razmišlja, ustvarja in gradi, Človek 
razmišlja ustvarja in gradi: iznajdbe, ki so spremenile življenje ljudi. 

 

- Usvajanje vsebin tematskega 
sklopa ČLOVEK SE DRUŽI: način 
življenja v preteklosti - 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2AkLE4X-bbU
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/TJA_6ab_06_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GEO_6_6a_2004_04.pdf


- Preverim (kdor tega še ni storil) rešitve preverjanja 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-
6/ZGO_6r_05_02_RESITVE_TEST.docx 

 

- Samostojno raziskujem tematski sklop ČLOVEK SE DRUŽI: način življenja 
v preteklosti - 

  Prve človeške skupnosti SDZ str. 94-98. Rešitve 
na: https://www.devetletka.net/gradiva/zgodovina   

  (zgodovina 6. razred - Rešitve –  Raziskujem preteklost 6 – samostojni 
delovni zvezek 

- Posredujem učitelju kratko predstavitev, risbo, izdelek izbrane teme. 
Hvala tistim, ki ste to že storili. 

- Spremljam oddaje z zgodovinskimi temami na TV, raziskujem po 
svetovnem spletu. 

 - Sem v stiku z učiteljem. 

 

  Prve človeške skupnosti 

 

LUM Oblikuj likovno nalogo z motivom: Moja družina 

  (likovna naloga »Moja družina« - glej šolsko spletno stran 26.3.2020 – 
LUM) Prosim tiste, 

- Reševanje – oblikovanje likovne 

naloge – stripa . 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/ZGO_6r_05_02_RESITVE_TEST.docx
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/ZGO_6r_05_02_RESITVE_TEST.docx
https://www.devetletka.net/gradiva/zgodovina
https://www.devetletka.net/Raziskujem%20preteklost%206%20%E2%80%93%20Samostojni%20delovni%20zvezek_6
https://www.devetletka.net/Raziskujem%20preteklost%206%20%E2%80%93%20Samostojni%20delovni%20zvezek_6


  ki tega še niste storili, da to opravite čimprej. 

- Oblikujem novo likovno nalogo – strip 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/LUM_6r_06_01_Strip.docx  

   - Sledim navodilom na šolski spletni strani. 

 

TIT 1. 

skupina 

-Če doma nimate odpadnih zamaškov, jih začni zbirati 
 
-Iz enakih izdelaj igro spomin ( na notranjo stran lahko na enem zapišeš 
matematični izraz, na drugem pa rezultat tega izraza, na enem vprašanje iz 
nit, na drugem odgovor…par je pravilen odgovor na vprašanje oz. rezultat 
glede na zapisan izraz) 
 
-Če imate dve različni vrsti zamaškov ali pa enakih zamaškov dve različni 
barvi, lahko izdelaš igro dama. Ploščo zanjo naredi iz kartona, risalnega 
lista… 

-Koristno uporabim gradiva, ki jih 
imamo doma 
-Ustvarim igro, s pomočjo katere 
lahko utrjujem znanje ostalih 
predmetov 
-Izdelam igro za prosti čas 

  

 

 

TIT 2. 

skupina 

-V šoli smo načrtovali okvir za slike s programom ciciCAD. Načrt najdeš v 

učbeniku na str. 34-39.  

-Izdelaj izdelek po načrtu. Uporabiš lahko kartonsko embalažo za živila. 

Lahko ga tudi okrasiš.  

-Naredim izdelek po načrtu.  

 

 

ŠPO - Pred vadbo opravim uvodno ogrevanje.   

-Tri krat v tem tednu izvedem tek v naravi in opravim krepilne in sprostilne 

vaje po navodilih   

-V dnevnik športa zapišem spremljanje športnih aktivnosti v tem tednu in 

na kratko zapišem nova teoretična znanja, ki sem jih osvojil/a 

3x v tem  tednu opravim: 

-ogrevalne vaje 

-tek v naravi, v okolici hiše, .. s 

krepilnimi vajami 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/LUM_6r_06_01_Strip.docx


-Merim in spremljam srčni utrip pred in po vadbi. 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SPORT_6AB_06.pdf  

-sprostilne vaje 

-Merim in spremljam srčni utrip 

pred in po vadbi 

-uredim DNEVNIK ŠPORTA, ga 

dopolnim, če je potrebno 

-V dnevnik zapišem pomen 

aerobne in anaerobne vadbe in 

dihanja  

 

GUM Ponovim in utrdim učno snov – TOLKALA. 
 
V video posnetku o tolkalih prepoznavam tolkala, njihove nazive zapišem 
in posredujem učiteljici. 
Se razgibavam ob glasbi. 
Izvajam vaje za upevanje. 
Pojem skladbo Tue Tue. 
Preverim, če sem učiteljici poslal Incredibox skladbo. 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GUM_6ab_06_priloga_1.pdf  
 

Poznam inštrumente iz skupine 
tolkal. 
Gibalno se izražam ob glasbi. 
Znam se ogreti pred petjem. 
Znam zapeti skladbo Tue Tue. 
Ostanem v stiku z učiteljico in ji 
pošljem odgovore. 
 

 

NAR Navodilo 1: Ponovitev in utrjevanje učne teme SEMENA IN PLODOVI 2.del 
- Ogledam si film POTOVANJE RASTLIN (ponovitev o opraševanju, 

razširjanje semen) 

- Odgovorim na vprašanja v zvezek, fotografiram in pošljem učiteljici po e-

pošti do 26.4.2020 

- razumem kaj je seme, kaj je 
plod 
- razumem čemu so namenjena 
semena 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/SPORT_6AB_06.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GUM_6ab_06_priloga_1.pdf


Navodilo 2: Navodila za izdelavo herbarija 
- Zelo pozorno preberem navodila za izdelavo herbarija 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NAR_6ab_06_01.pdf  

- zelo dobro poznam načine 
razširjanja semen ter primere 
rastlin 
 

GOS 1. 

skupina 

-Doma poišči 5 različnih embalaž od živil. Nalogo napiši v zvezke tako, da  

izpišeš hranilno in energijsko vrednost posameznega živila in s pomočjo 

prehranskega semaforja presodiš ali je izbrano živilo zdravo ali ne.  

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GOS_6A6B_1sk_06_2004.pdf  

- vrednotiti prehranske  izdelke s 

pomočjo prehranskega semaforja 

glede na vsebnost snovi v živilu, 

- presoditi ali je živilo zdravo ali 

ne. 

 

 

 

GOS 2. 

skupina 

-V zvezek napiši naslov: Kako pripravim pogrinjek. Napiši vrste pogrinjkov. 

Nariši tloris mize, na kateri je razvrščena servirana posoda in pribor, ki ga 

najpogosteje uporabljate doma (npr. primer enega kosila), z izbranim 

pogrinjkom. Tudi sam se preizkusi v zlaganju pogrinjkov/prtičkov. 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GOS_6A6B_2sk_06_01.pdf  

-ločiti vrste pogrinjkov med 

seboj. 

 

 

 

NIP 

francoščina 

 

- Rešim test iz francoske bralne značke (knjiga Mamie Pétronille et le 
ruban jaune) in ga pošljem učiteljici po e-pošti najkasneje do srede, 6. 
maja 2020. 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-
6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_01.pdf  
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-
6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_02.zip  
 

Moram znati: 
- Ponovim besedišče in vsebino 
zgodbe za bralno značko. 
 
Če želim dodatno znanje: 
- Ponovno poslušam posnetek 
zgodbe za bralno značko. 
- Prelistam oz. preberem knjigo 
za bralno značko. 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NAR_6ab_06_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GOS_6A6B_1sk_06_2004.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/GOS_6A6B_2sk_06_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_02.zip
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_02.zip


http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-
6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_03.zip  
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-
6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_04.doc  

NIP 

italijanščina 

Izdelam učne kartice, domine, bingo ali poljubno igro, da ponovim besede 
za ukaze. 

 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_ITA_4AB5B6AB_06_01.pdf  

 

Razumem in znam uporabiti 
nekaj preprostih ukazov oziroma 

navodil. 

 

NIP 

računalništvo 

Naredi program 101 dalmatinec. Glej navodila: 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-
6/NRA_6ab_101_dalmatinec_06_2004.pdf  
 
Uporabiti bo potrebno dvojno zanko. 
 
V notranji zanki se sprehodimo po isti vrstici. V pogoju te zanke bo npr. 
preverjanje, dokler figurica pika ne pride do roba odra  
(ali pa npr. preverjanje x koordinate, dokler je x koordinata <= 200). 
 
Ko pride figurica pika do roba odra, naj skoči »v novo vrstico«. Pri tem naj 
se spremeni (pomanjša) y koordinata;  
x koordinata pa naj se nastavi na neko začetno stanje, ki je na začetku 
vrstice, npr. -200. 
 
Koliko vrstic žigov pike se izriše, naj kontrolira zunanja zanka, ki šteje (npr. 
20 vrstic). 
 

• ustvariti (kreirati) novo figuro 

pika 

• narediti 2 videza (črn, bel) 

• narisati ozadje 

• uporabiti dvojno zanko 

• uporabiti zanko, ki šteje 

(zunanja zanka) 

• uporabiti zanko z robnim 

pogojem (dokler nekaj velja oz. 

dokler nekaj ne velja) – za 

notranjo zanko 

• izrisati žig figurice  

(Razširitev → Svinčnik → Žig) 

• izbrisati odtise (žige) in risanje s 

svinčnikom 

• uporabiti spremembo oz. 

nastavitev pozicije (postavitve) 

figurice na odru glede na x in y 

koordinato 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_03.zip
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_03.zip
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_04.doc
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_francoscina_4ab5ab6a_06_04.doc
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NIP_ITA_4AB5B6AB_06_01.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NRA_6ab_101_dalmatinec_06_2004.pdf
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/NRA_6ab_101_dalmatinec_06_2004.pdf


Ne pozabi ob začetku programa figurico pika postaviti v levi zgornji kot. To 
storimo programsko tako, da nastavimo x in y koordinato. 
 
Nato sledi razširitev programa, kjer je v ozadju dvobarvno ozadje (črno, 
belo). 
Če je pika na beli podlagi, ima črn videz in naredi črn odtis (Svinčnik → žig). 
Če je pika na črni podlagi, ima beli videz in naredi bel odtis. 
 
Ob pritisku na tipko 'c' (clear), naj se vsi odtisi (žigi) pik izbrišejo. 
 
Ob pritisku na ustrezno tipko: 
'a' – naj se izriše vrstica pik 
'b' - naj se izriše oder pik 
 

• sprogramirati delovanje izrisa 

vrstice – enojna zanka 

• sprogramirati izris odra pikic – 

dvojna zanka 

UME Če mi prejšnji teden ni uspelo začeti ali samo dokončati naloge, jo naredim 

ta teden po navodilih, ki sem jih že prejel/a. 

 

Povezava do gradiva: 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/UME_456_05_01.pdf 

Sem natančen/natančna in 

skrbno sledim navodilom. 

 

MAT DOD V brskalniku vpiši : Spletno reševanje nalog DMFA, klikni in poišči naloge za 
svoj razred. 
 

  

 MAT DOP Ponovi: 
• kako ulomek oz. raje desetiški ulomek zapišemo z decimalnim številom in 

obratno (DZ2 in zvezek, lahko tudi iucbeniki.si → MAT6) 

• kakšno je poimenovanje posameznih decimalnih mest (d – desetine, s – 

stotine, t – tisočine) ter kje se nahaja decimalna vejica 

• to da ničle v decimalnem delu, ki so čisto na koncu,  običajno opustimo 

 
• desetiški ulomek zapisati z 

decimalnim številom in obratno 

• navesti imena decimalnih mest 

• opuščati čisto zadnje ničle v 

decimalnem delu 

 

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_4-6/UME_456_05_01.pdf


• kako primerjamo dve decimalni števili med seboj (vstavimo znak <, >, = ) 

 
Nato reši še kakšno interaktivno nalogo iz decimalnih števil in ulomkov 
(obe težavnostni stopnji). Primere si zapisuj v zvezek. 
 
https://interaktivne-vaje.si/matematika/decimalne_stevilke/decimalne-
stevilke_racunske_operacije.html  
 

• primerjati dve decimalni števili 

med seboj 

• reševati vaje iz pretvarjanja 

desetiških ulomkov v decimalno 

število in obratno 

 

 SLJ DOP Rešuj vaje za utrjevanje pravopisa na spodnji povezavi: 
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/pravopis_6_9r.html 
 
Če imam vprašanje ali če se mi pri delu zatakne, pišem učiteljici Urši. 
 

- Zapisati znam besede s 
kritičnimi glasovi. 

- Nikalnico pišem ločeno 
od glagola. 

- Pravilno znam zapisati 
lastna imena. 

 

 SLJ DOD Naloge: 
Preberi razpis in ustvari svoj strip v skladu z navodili razpisa: 
https://www.zivelstrip.net/natecaj-za-strip-in-animacijo-2020/ 
Izdelek pošljem učiteljici Urši do 11. 5. 
Razpis je podaljšan do 14. 5., ko je tudi rok za oddajo del. 
 

- Tvoriti znam besedilno 
vrsto/književno vrsto 
strip. 

- Medpredmetno 
povezujem z LUM. 

- Pravopisno in slovnično 
pravilno uporabljam in 
zapisujem besede. 

- Predstaviti in ustvariti 
znam njiževno osebo, 
književni prostor in 
književni čas. 

 

 

 TJA DOD -Izberem najljubšo vrstico pesmi in jo ilustriram. 
-Pesem prevedem v slovenščino ali/in napišem svojo pesem, v kateri ‘life’ 
zamenjam z ‘love’ ali ‘school’. 

- Naučim se novega besedišča. 
- Razumem vsebino prebrane 
pesmi. 

 

https://interaktivne-vaje.si/matematika/decimalne_stevilke/decimalne-stevilke_racunske_operacije.html
https://interaktivne-vaje.si/matematika/decimalne_stevilke/decimalne-stevilke_racunske_operacije.html
https://interaktivne-vaje.si/slovenscina_ps/pravopis_6_9r.html
https://www.zivelstrip.net/natecaj-za-strip-in-animacijo-2020/


 

 

-Pesem in ilustracjo pošljem učiteljici na e-naslov. 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/TJA_DOD_06_01.pdf  

- Vadim bralno razumevanje. 
- Znam uporabiti ustrezno 
besedišče in napišem svojo 
pesem/prevedem pesem. 
 

     

http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/TJA_DOD_06_01.pdf

