
6. b – Učno gradivo za 30. 3. 2020 

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

učilnico. 

0. ura – Dopolnilni pouk – angleščina, Lučka Rančigaj 
 

Gradivo se nahaja v spletni učilnici eA. 
 

1. ura – Glasbena umetnost, Mija Novak 
 

Dragi učenec, učenka! 

Najprej preglej zvezek kako je urejen. V njem morajo biti zapisi vseh inštrumentalnih skupin - 

PIHALA, TROBILA, BRENKALA, GLASBILA S TIPKAMI/KLAVIATURO, TOLKALA, GODALA,; 

zapis o KOMORNIH INSTRUMENTALNIH SKUPINAH IN O ORKESTRU.  

Najprej ponovi kateri instrumenti spadajo v kakšno skupino;  

nato prepiši s power pointa o PROGRAMSKI GLASBI in poslušaj skladbo Vltava.  

Uspešni boste ko : 

• boste prebrali power point ali v učbeniku o programski glasbi, 

• poslušali skladbo Vltava in prepoznali dogajanje ;       

• Vse najdeš na internetni strani   https://padlet.com/mijanovak56/m3mybvdruemr 

 

Želim ti veliko uspeha in dobre volje! 

 Ne pozabi zapeti pesmi, ki si se jih naučil pri pouku. 

 

Lep pozdrav 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://padlet.com/mijanovak56/m3mybvdruemr


2. ura  - Šport, Simona Tomšič, Žan Ocvirk 
 
Potek ure je objavljen v spletni učilnici eA.  
 
 

VADBA PO ČRKAH TVOJEGA IMENA 

Pod vsako črko se skriva določena vaja. Za izvajanje vaj uporabi svoje ime, nato še priimek. 

Če kdo želi, lahko poskusi narediti tudi vse vaje po vrsti abecede. V tem primeru bo trening visoko 

intenziven.       

– 20x dvig trupa (trebušnjaki)     – 20 sekund visoki skiping   

– 30 sekund sed ob steni     – 10 sklec     

– 15x dvig nog in trupa (zapiranje knjige)   – 1 minuta tek na mestu   

– 10 sklec       – 20 počepov    

– 20 sekund visoki skiping     – 20x dvig trupa (trebušnjaki)  

– 20 počepov      – 20 sekund nizki skiping   

– 2 minuti tek na mestu     – 12 sklec     

– 2 minuti tek na mestu     – 30 sekund sed ob steni  

– 40 sekund pajac poskoki (jumping jack)   – 40 sekund pajac poskoki (jumping jack) 

– 20 sekund nizki skiping     – 20 sekund visoki skiping    

– 15x dvig trupa (trebušnjaki)    – 1 minuta tek na mestu   

– 1 minuta tek na mestu     – 30 sekund sed ob steni   

– 10x dvig nog in trupa (zapiranje knjige)        

    

 

 

 

 
 



3. ura  - Naravoslovje, Andreja Starman 

Gradivo se nahaja v spletni učilnici eA. 

 

4. ura  - Angleščina, Lučka Rančigaj 

Natančna navodila poteka ure so v spletni učilnici eA. 

Samo na kratko: 

1) Uporabi e-učbenik Touchstone 6, pojdi na 4. lekcijo, stran 125: 

http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/index.htm 

2) Poslušaj posnetke pod 1a in 1b. 

3) Pri nalogi 3 zapiši tri dialoge v zvezek (naslov je What's the weather like?). 

4) Poslušaj nalogo 4 – PROSIM NE PIŠI V UČBENIK. 

5) Pri nalogi 5 prepiši REMEMBER BOX v velik zvezek. 

6) Pri nalogi 6a zapiši vreme za posamezen letni čas: Npr: In spring it is rainy and warm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/index.htm


5. ura  - Matematika, Danica Gobec 

IZJAVE  

SDZ 56 – 58 

1. V zvezek napiši naslov IZJAVE. 

 

2. Odpri SDZ na strani 56 in pozorno preberi okvirček Nauči se, kjer boš spoznal/-a, kaj je izjava 

in kaj izjavna oblika.  

 

3. Prepiši si najprej definicijo IZJAVE. Ob prebiranju in prepisu boš ugotovil/-a, da je izjava trditev, 

ki je lahko pravilna ali nepravilna. V SDZ imaš za vsako možnost naveden primer. Ne prepiši 

istih, ampak si izmisli svoja primera pravilne in nepravilne izjave in ju zapiši v zvezek. 

 

Da ti bo še lažje, ti še jaz podajam dva primera: 

pravilna izjava: Ljubljana je glavno mesto Slovenije. 

nepravilna izjava: Božiček nas obišče v avgustu. 

 

Sedaj pa si prepiši naslednje stavke in ugotovi, ali so izjave. Če je izjava napiši je izjava, sicer 

napiši, da ni. Ko boš končal/-a preveri ali si nalogo opravil pravilno. Rešitve najdeš pod 

primerom. 

 

1. Koliko je ura? 

2. Takoj pridi sem! 

 

 

Rešitev: 

1. Koliko je ura? Nista izjavi, saj nista trditvi. Eno je vprašalna poved, drugo pa vzklik.  

2. Takoj pridi sem! Izjava pa je trditev, torej da povemo pravilno ali napačno trditev. 

 

 

4. Sedaj pa prepiši definicijo IZJAVNE OBLIKE. Spoznal/-a boš, da je izjavna oblika poved, v kateri 

imamo prazno mesto. Ko to prazno mesto izpolnimo/dopolnimo pa nastane izjava. 

Zopet imaš v SDZ v okvirčih nekaj primerov izjavnih oblik, ki nastanejo izjave, ko manjkajoča 

mesta izpolnimo. Spet je tvoja naloga, da si izmišliš tri svoje izjavne oblike in jih nato dopolniš 

tako, da boš dobil/-a izjave (tvoj zapis naj bo podoben tistemu v SDZ). 

 

Da ti bo lažje, ti zopet pišem svoje primere. 

 

IZJAVNE OBLIKE:     IZJAVE: 

Pes Aro je star ____ let.     Pes Aro je star 5 let. 

Koledarsko leto ima ____ mesecev.   Koledarsko leto ima 12 mesecev. 

Najraje grem na počitnice ________.   Najraje grem na počitnice na morje. 

____ + 5 = 543      538 + 5 = 543 



____+ 3 < 5     Pravilno izjavo dobimo, če vstavimo 1 ali 2.

  

5. Zadnja dva primera imata v matematiki posebno ime. O teh se bomo več pogovarjali v 

prihodnjih urah, tvoja naloga pa je še, da prepišeš se zadnji del okvirčka Nauči se. 

  

6. Sedaj pa poskusipozorno 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). 

 

7. V SDZ na straneh 57 in 58 reši naloge 1, 2, 3 in 4. Preveri svoje rešitve. Čisto na dnu dokumenta 

ti prilagam sliko rešitev, ki jih poglej šele, ko boš naloge že rešil/-a. 

 

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

 

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

 

Obilo uspeha pri delu! 

 

 

 

 

 

 

 



6. in 7. ura  - Računalništvo (neobvezni izbirni predmet), Borut Petrič 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

https://nraborut.blogspot.com/2020/03/ponovimo-risanje-likov.html 

 

6. in 7. ura  -  Tehnika in tehnologija (neobvezni izbirni predmet), Jerica Rajšek 

 

LES 

Čas izvedbe: 30.3. do 6. 4. 2020  

V času, ko ima učenec možnost. 

Pozdravljen ustvarjalec/ka.  

Prejšnjo nalogo je bilo verjetno malce težje izvesti, ker nam je prineslo sneg. Nič hudega, da 

si le šel/šla ven in užival/a v naravi. 

Cilji tega tedna: Iz vžigalic, ali zobotrebcev, ali iz palčk za ražnjiče izdelaj ali hišico, ali škatlico, 

katero lahko doma uporabite za drobnarije. Izberi si EN IZDELEK in ga ustvari. Okrasi ga po 

svoji ideji, glede na material, ki ga imate doma. PRED DELOM NE POZABI ZAŠČITITI MIZO, 

KJER BO DELAL. 

 

 

1. Škatlica za  nakit  

2.  

Potrebujemo:  

Srce iz kartona,  

prejo, volno ali kak drug 

material 

zobotrebce 

lepilo 

škarje 

različne okraske 

 

 

 

 

 

https://nraborut.blogspot.com/2020/03/ponovimo-risanje-likov.html


Naprej iz debelejšega kartona(škatle, embalaže) izreži  obliko srca ali drugo obliko. 

Na obod kartona najprej z zobotrebcem naredi luknjice, nato vanje daj kapljico lepila 

(najboljše je lesno lepilo, če ga imate, drugače lahko uporabiš tudi drugo tekoče lepilo). 

V luknjice vstavi zobotrebce in počakaj vsaj pol dneva, da se lepilo dobro posuši. 

Ko je okvir pripravljen, Izmenično med zobotrebci spelji nitko do željene višine. 

Vmes lahko dodajaš okraske, v kolikor jih imaš. 

 

3. škatlica iz zobotrebcev 

Potrebujemo: 

Zobotrebce 

lepilo 

 

 

 

 

1. Na karton zloži tesno skupaj zobotrebce tako, da dobiš osnovno ploskev. 

2. Zobotrebce med seboj zlepi z lepilom, ki ga imaš na razpolago. 

3. Za gradnjo stranic imaš dve možnosti, ali, jih boš polagal pokončno ali 
vodoravno  

 

4. Pazi, da se bo lepilo posušilo, preden delaš naslednje stranice.  

 



Še nekaj idej za izdelek. 

 

 Želim ti ustvarjalno delo, izdelki naj bodo tvoji, s 

tvojimi domislicami, kajti vem, da jih imaš 

ogromno. Ko se vidimo, boš izdelek prinesel v 

šolo, da naredimo razstavo, lahko mi pošlješ tudi 

fotografijo na jerica.rajsek@gmail.com. Do takrat 

pa s pridom uporabljajte škatlico doma.  

Lep pozdrav   Jerica Rajšek 

 

 

mailto:jerica.rajsek@gmail.com

