
6. b – Učno gradivo za 27. 3. 2020 

Dragi učenci in učenke 6. b – prosim, če za delo uporabljate spletno 

učilnico, kjer lahko tudi postavljate vprašanja učiteljici/ učitelju. 

 

1. ura - Geografija, Irena Ramšak  
 
LETNI ČASI 2 

 
1. Za naslednjih nekaj dni spremljaj dolžino dneva in noči. V zvezek si nariši 

tabelo in jo izpolni.  
V pomoč sta ti spletni strani:  
http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/ast_kalk.html   
https://vesolje.net/koledar/koledar.php 
 

 

Pri prvi spletni strani  lahko  spreminjaš dneve in oddaljenost od ekvatorja.  
Širina v obrazcu pomeni oddaljenost od ekvatorja, dolžina pa oddaljenost od 
začetnega poldnevnika.  
Geografska širina in dolžina pa nista nič drugega kot koordinate nekega kraja.  
 
2. V zvezek skiciraj tloris vaše hiše ali stanovanja (ni potrebno z ravnilom in 

niso potrebna prava razmerja). Zjutraj spremljaj sončni vzhod (če bo seveda 
jasno) in označi na skici, kje v teh dneh vzhaja sonce.  
Če imaš kompas, določi stran neba, na kateri sedaj vzhaja sonce.  
Mogoče veš, kje vzhaja pozimi in kje poleti? 

datum vzhod zahod dolžina dneva 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/ast_kalk.html
https://vesolje.net/koledar/koledar.php


2. ura  - Slovenščina, Dobrila Vučenović 
 

Dragi šestošolec, šestošolka. 

Včeraj si spoznal/a, kaj je glagol. Naučil/a si se, da je lahko sestavljen iz več besed in da mu 

lahko določimo osebo ter število. Glagole tudi spregamo, pri čemer si pomagamo z osebnimi 

zaimki. Danes bomo vso to snov utrjevali.  

Naloge te čakajo v spletni učilnici. 

Tvoja učiteljica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. in 4. ura  - Likovna umetnost, Urška Juhart 

2. NALOGA 

Dragi učenci, pri vstopu v spletno učilnico se pojavljajo določena vprašanja. Ta vprašanja ne 

postavljam jaz, ampak so nastavljena avtomatsko/spontano s strani aplikacije. Nekatera 

vprašanja so primerna šele za višje razrede. Problem je tudi, da jaz ne vidim vprašanja, na 

katere odgovarjate, ampak vidim zgolj in le odgovor, ki mi nič ne pomeni brez vprašanja. 

Vem, da vam če ne ogovarjate označi, kot da ste neaktivni, zato predlagam, da se na 

vprašanja ne ozirate in namesto odgovora na kratko opišete svoj likovni izdelek. (npr. kako si 

se tega lotil, če ti je kaj delalo preglavice, ali ti je bilo v veselje ali ti je bilo težko izdelek 

narediti...ali kaj svojega). 

Nekateri ste nalogo videli že na šolski spletni strani in 2 učenca sta mi nalogo že poslala. 

Pridna – za vaju potem ta naloga ni več potrebna. 

___________________________________________________________________________ 

Praktično delo: Okvirno število šolskih ur je 4  (2 za izdelavo stavbe in 2 za obdelavo 

fasade) 

Rok za oddajo del: 
6.a -  16. 4. 2020 
6.b – 10. 4. 2020 
6.c – 10. 4. 2020 
6.č – 16. 4. 2020 
 
Na spletu poišči in preglej zanimive zgradbe, hiše.  

Nekaj povezav: 

https://www.homedit.com/most-unusual-houses/ 

https://thespaces.com/artist-okuda-san-miguel-gives-an-arkansas-house-a-technicolour-

paint-job/ 

 

Pozoren bodi na zunanjost stavb, njihovo fasado, barve, odprtine, zaprt prostor, odprt 

prostor... 

Poudarek je na nenavadni obliki stavbe in nenavadni fasadi! 

 

1. Zbiraj odpadno embalažo (škatlice, tulce, zanimivo potiskano embalažo, različne vzorce iz 

različnih papirjev, revije, časopis, …). 

2. Iz odpadne embalaže sestavi hišo, zgradbo. Velikost zgradbe naj bo majhna, 

https://www.homedit.com/most-unusual-houses/
https://thespaces.com/artist-okuda-san-miguel-gives-an-arkansas-house-a-technicolour-paint-job/
https://thespaces.com/artist-okuda-san-miguel-gives-an-arkansas-house-a-technicolour-paint-job/


 do 30 cm. Če želiš lahko narediš še okolico. 

3. Njeno zunanjost opremi s fasado. Ta je lahko iz različnega materiala: kolaž, barva, 

kamenčki, različni material (tkanina, pletenina, volna, kovina, čokoladni ovitki vzorcev na 

papirju, ki ti je všeč...)  

4. Fotografiraj končan izdelek in ga pošli na moj e-mail. 

     Upoštevaj, da je tudi fotografija umetniško delo, zato se potrudi, kako boš fotografiral/a 

(ostrina (da je dovolj svetlobe, da je ni preveč, da ni moteča), ozadja (da ni motečih barvni 

kontrastov, motečih predmetov…), kot fotografiranja (od spodaj, zgoraj od strani…). Naj bo 

tudi fotografija kvalitetna in zanimiva. 

 

Vsaka fotografija naj bo shranjena pod imenom, priimkom in razredom učenca, npr. 

Janez_Novak_6a 

 

Če je možno, izdelek hrani in ga prinesi v šolo, ko se spet srečamo po ustaljenem urniku. 

 

Če je karkoli nejasnega, mi lahko pišete.  

Kriteriji samoocenjevanja (po danih kriterijih sam oceni svoj izdelek, to ti je tudi v pomoč, da 
izdelek narediš, po navodilih in kvalitetno): izpolnjeno tabelo pošlji poleg fotografije na e-
mail. 
 

KRITERIJI ŠTEVIL
O 
MOŽNI
H TOČK 

ŠTEVIL
O 
DOSEŽ
ENIH 
TOČK 

1. Zgradba iz odpadne embalaže je izvirna, neobičajna 5  

2. Stojnost zgradbe, ravnovesje kompozicije prostorske tvorbe 5  

3. Fasada je izvirna, domiselna, inovativna 5  

4. Likovna čistost in natančnost (ni vidnega selotejpa, lepila, fasada je natančno      
     In kvalitetno prilepljena, pobarvana) 

5  

5. Fotografija je posneta kvalitetno in zanimivo, ter pravilno shranjena/poimenovana 5  

Bodite radovedni in ustvarjalni, ter ostanite zdravi. 

Lepo vas pozdravljam. 

Urška Juhart 

E-mail: urska.art@gmail.com 

 

 

mailto:urska.art@gmail.com


5. ura  - Matematika, Danica Gobec 

ŠTEVILSKA ZAPOREDJA (SDZ 49 – 51), 27. 3. 

1. V zvezek napiši naslov Številska zaporedja. 

 

2. Odpri SDZ na strani 49 in pozorno preberi okvirček Nauči se, kjer boš spoznal/-a, kaj je številsko 

zaporedje. 

 

3. Okvirček Nauči se, ki si ga pozorno prebral/-a, prepiši v zvezek. 

 

4. Sedaj pozorno preberi rešene primere in si jih prepiši v zvezek. Pazi, da bo tvoj zapis oziroma 

prepis urejen (primer 1 ter prepis, primer 2 ter prepis itd). 

 

5. V SDZ na straneh 50 in 51 reši naloge 33, 34 in 35. Nato pa v zvezek reši še naloge 37, 38, 39, 

in 41. Če imaš možnost, preveri svoje rešitve z rešitvami, ki jih najdeš na spodnji povezavi: 

https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del_2019.p

df 

V kolikor se pri kateri nalogi zatakne, mi lahko pišeš. 

 

6. V kolikor želiš rešiti še kakšno nalogo več, reši še preostale naloge v SDZ. 

 

7. ura  - Nemščina (neobvezni izbirni predmet), Mojca Kacjan 

Gradivo za 6NI za 25. 03. 2020 najdete v spletni učilnici eAsistenta. 

 

https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del_2019.pdf
https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del_2019.pdf

