
UČNO GRADIVO, 6. C, PET, 3. 4. 2020 

 

1. URA: ZGODOVINA 

ZGODOVINA, 6. c,  1. 4. 2020 in 3. 4. 2020 

Vsi napotki za obe uri v tem tednu so v spletni učilnici. 

Povzemam jih še tu. 

1. Preglej si učni list od prejšnjič. Rešitve so spodaj. 
 

2. Napiši naslov: Gradbeni dosežki. 
Preglej učbenik, str. 28 – 41. 

S pomočjo tega poglavja v zvezek na kratko razloži naštete pojme (Odgovore išči tudi v okvirčkih in podnapisih 
k slikam): 

 
Gradišče (ni enako kot gradbišče, glej okvir, str. 28) 
kolišče 
zigurat (str. 30) 
piramida 
akropola (str. 32) 
forum 
amfiteater 
Kolosej 
Mošeja (str. 36) 
katedrala 
samostan 
delavska četrt (str. 39) 
nebotičnik (str. 40) 
 
Primerjaj način gradnje in gradbene materiale v preteklosti in danes. 
 
 

Rešitve UTRJEVANJE: RAZVOJ PISAVE 
 

1. Naštete pisave razvrsti po deželah: hieroglifi, prva abecedna pisava, pismenke, klinopis, izpopolnjena 

abecedna pisava. 

Mezopotamija Egipt Fenicija Grčija 

 

Kitajska 

klinopis 

 

hieroglifi prva abecedna 

pisava 

izpopolnjena 

abecedna pisava 

pismenke 

 

 

2. Materiale za pisanje razvrsti po velikih zgodovinskih obdobjih, v katerih so jih večinoma uporabljali: 

kamen, glinaste ploščice, povoščene ploščice, papir, pergament, papirus. 



Stari vek Srednji vek Novi vek Novejša zgodovina 

kamen 
glinaste ploščice 
povoščene ploščice 
papirus 

pergament papir papir 

 

3. Našteta  pisala razvrsti od najstarejšega do najmlajšega: kemični svinčnik, nalivno pero, gosje pero, pisalo 

iz trstike, bronasto dleto. 

1  pisalo iz trstike 
2 bronasto dleto 
3 gosje pero 
4 nalivno pero  
5  kemični svinčnik  
 

4. Poveži podatke tako, da črko iz desnega stolpca napišeš na ustrezno črto v levem stolpcu:  

 

  B        izid Abecednika in Katekizma                           A   Primož Trubar 
  D       izumitelj tiska                                                     B   1550 
  A        avtor prvih slovenskih tiskanih knjig                  C   15. stol. 
  C       čas izuma tiska                                                   D   Johannes Gutenberg 
 

5. Naštej 5 najbolj razširjenih medijev. 

Radio, televizija, internet, časopisi in revije, knjige 

 

6. Primerjaj pisanje (rokopis) in tiskanje. 

Tisk je hitrejši, cenejši, bolj čitljiv, natisnemo lahko več enakih izvodov naenkrat, pripomogel je k širjenju 

pismenosti in informacij. 

 

7. Preberi besedilo in odgovori na vprašanji:                                                             
» Izum tiska je bil tako velikanski dosežek, kot je bilo feničansko odkritje črk. Nemec Gutenberg je izumil način, 

kako s posameznimi črkami sestavljati besede, jih speti v okvir in in poljubnokrat odtisniti. Ko je bila stran 

odtisnjena, je bilo moč okvir razstaviti in črke znova sestaviti v nove vrstice. To je bilo enostavno in ceneje kot 

knjige dolga leta prepisovati, kar so morali delati grški in rimski sužnji ter srednjeveški menihi.« (Po: Gombrich, 

E.: Kratka svetovna zgodovina za mlade bralce, DZS 1991) 

 

a) Kaj je izumil Gutenberg ?  

Tisk ali tiskarski stroj ali »način, kako s posameznimi črkami sestavljati besede, jih speti v okvir in in 

poljubnokrat odtisniti«, 

Tiskalnik in tiskarski stroj sta dve povsem različni napravi! 

b) Zapiši vsaj eno prednost tiska v primerjavi z ročnim pisanjem.  



Lahko kot zgoraj, pri 6. nalogi,  ali izpis podčrtanega besedila 

 

8. Letnicam določi tisočletje, stoletje in desetletje (v zvezek): 1991, 1789, 1550, 1095, 776 pr. Kr., 3000 pr. 
Kr., 44 pr. Kr., 1200. 
 

1991 – 2. tl., 20. stol., 10. desetl. 

1789 - 2. tl., 18. stol., 9. desetl. 

1550 - 2. tl., 16. stol., 5. desetl. 

1095 - 2. tl., 11. stol., 10. desetl. 

776 pr. Kr. - 1. tl. pr. Kr., 8. stol. pr. Kr,  8. desetl. 

3000 pr. Kr.- 3. tl. pr. Kr., 30. stol. pr. Kr,  10. desetl. 

 44 pr. Kr. -  1. tl. pr. Kr., 1. stol. pr. Kr,  5. desetl. 

1200 - 2. tl., 12. stol., 10. desetl. 

 

 

2. URA: SLOVENŠČINA 

PETEK, 3. 4. 2020, 6. C 

V tem tednu si spoznal/a glagolski čas sedanjik, s katerim označujemo dejanja, ki potekajo 

v trenutku govorjenja ali pa se lahko večkrat ponovijo. Rešil/a si naloge v delovnem zvezku, 

pri katerih si spregal glagol v sedanjiku in ugotovil, da se večina glagolov sprega z istimi 

končnicami (to je tisti del glagola, ki se spreminja; spomni se na samostalnik), včeraj pa si 

spoznal/a še pet glagolov, ki se spregajo malo drugače. Danes bomo snov o glagolu znova 

utrjevali. Delaj po korakih: 

 

1. Najprej preglej rešitve za nal. 18 in 19 (str. 24, 25), ki ti jih prilagam. 



 

 

2. Preglej rešitve za Preveri svoje znanje, SDZ, 2. del, str. 25, 26, nal. 1, 2, 3. 



 

 

 



3. Reši naloge Preveri svoje znanje, SDZ, 2. del, str. 27, 28, nal. 4, 5, 6, 7 in 8. Sliši se 

veliko, ampak so vse naloge, razen 8., kratke. Čas imaš do ponedeljka.  

To bi bilo to. Vsa navodila se nahajajo tudi v spletni učilnici. 

Želim ti veliko uspeha pri delu in lep vikend, v katerem si vzemi čas tako za delo kot za  

zabavo. 

Če naletiš na težave, mi piši na dvucenovic@gmail.com 

Tvoja učiteljica 

 

3. URA: ŠPORT FANTJE 

RAZVIJANJE MOČI IN SPLOŠNE KONDICIJE 
 
Navodila: začneš s sklopom A in ponoviš 3 kroge, potem isto nadaljuješ na sklop B in zaključiš s 
sklopom C. Po vadbi se odpraviš še na kratek sprehod.  
 

 Glavni del  

Št.  Ime vaje Serije/ponovitv

e 

Odmor Slika/video/opombe 

A1 Počep  3/12  

 

A2 Stabilizacija trupa-

plank 

3/40 sekund  

 

A3 Sklece 3/12  

 

     

B1 Izpadni korak 3/20 (10 vsaka 

noga) 

 

 

B2 Dvig trupa 3/12  

 



B3 Tek na mestu 3/40 sekund  

 

     

C1 Statični počep  3/40 sekund  

 

C2 Stabilizacija trupa z 

dotikom ramen 

3/20 (10 vsaka 

rama) 

 

 

C3 Žabji poskoki na 

mestu 

3/12  

 

     

D Sprehod 20 minut    

 

3. URA: ŠPORT DEKLETA TABATA VADBA 

Danes bomo spoznali tabata vadbo, ki izhaja iz Japonske, natančneje iz Tokia. Razvil jo je dr. Izumi 

Tabata. To je oblika visoko intenzivne vadbe, kjer ena vaja traja 4 minute. Sliši se lahko, vendar ni 

tako, te 4 minute znajo biti zelo dolge in naporne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izbrano vajo na vso moč izvajaš 20 sekund, nato 10 sekund počivaš. To zaporedje ponoviš 8-krat. 

Zatem počivaš 1 minuto.   Izbiraš lahko med različnimi vajami: počepi, izpadni koraki, počepi s skoki, 

»mountain climber« oz. plezalec, hitri nizki skiping,… 

Tabata vaje izboljšujejo vzdržljivost in hitrost. 

Doma naredi 3 vaje po 4 minute.  

Pred začetkom izvajanja tabate se še ogrej s 6 poljubnimi dinamičnimi razteznimi vajami, ki jih 

izvajamo pri uri športne vzgoje. 

 

Ko se ogreješ, lahko pričneš s tabato. Najdeš jo na spletni strani: 

https://www.youtube.com/watch?v=l9AhFv7UrTY 

Zanimiva in naporna vadba, kajne?       

 

4. URA: GLASBENA UMETNOST 

 

 

Še malo spoznavanja GLASBNEIH 

OBLIK. Pri slovenskem jeziku poznaš 

pravljice, basni, pesmi, romane, 

zgodbe, ki so kot oblike zapisovanja  

vsebine. 

 

Tudi pri glasbi zapisujemo vsebine v 

oblikah: SONATE, RONDOJA, 

KONCERTA, SIMFONIJE, PESMI, 

MENUETA,  SUITE, ….. 

Glasbene oblike, ki jih boš bolj 

podrobno spoznal so namenjene 

pozornemu poslušanju. Meja med deli 

je zabrisana ali pa je postavljena ostro. 

Npr. pri pisanju spisa imaš pravila; uvod, jedro, in zaključek. Tako nekako so sestavljene tudi glasbene oblike. 

Prva glasbena oblika je SONATA. 

ZAPIS V ZVEZEK! 

Naslov: 

GLASBENE OBLIKE 

SONATA 

Pojem pomeni – zveneti 

https://www.youtube.com/watch?v=l9AhFv7UrTY


Dve vrsti sonate: KOMORNA SONATA-(sonata da camera) – zaporedje plesnih stavkov 

CERKVENA SONATA – (sonata di chiesa)- zaporedje stavkov počasi, hitro, počasi, hitro.  

Sonata je večstavčna skladba za en inštrument.  

Sonatna oblika: UVOD, JEDRO, ZAKLJUČEK 

 

Poslušaj nekaj sonat in skušaj ugotoviti kje je uvod, kje jedro in zaključek. 

https://www.youtube.com/watch?v=dNbqRC4xtEg 

https://www.youtube.com/watch?v=4xeAsc6m35w 

https://www.youtube.com/watch?v=dP9KWQ8hAYk 

 

5. URA: GOSPODINJSTVO – 1. SKUPINA 

Gradivo in navodila najdeš v spletni učilnici.  

 

5., 6. URA: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA – 2. SKUPINA  

Izdelek iz lesa – ideja in skica 
Danes je naloga, ki jo moraš opraviti zelo zanimiva. Vem, da že komaj čakaš, da v delavnici izdelaš 

izdelek iz lesa. Začeti moraš pri iskanju ideje in izdelavi skice.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dNbqRC4xtEg
https://www.youtube.com/watch?v=dNbqRC4xtEg
https://www.youtube.com/watch?v=4xeAsc6m35w
https://www.youtube.com/watch?v=4xeAsc6m35w
https://www.youtube.com/watch?v=dP9KWQ8hAYk
https://www.youtube.com/watch?v=dP9KWQ8hAYk


1. Nekaj idej 
 
 
 

 
Držalo za 
svinčnike 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Obešalo 

 Slike izdelkov ti bodo pomagale, da se spomniš, kaj je spravljeno v škatli z gradivi 
za TIT, ki te čaka v šoli.  

Slika 
1: 

Držalo za svinčnike 

 
Slika 2: Obešalo                                      Slika 3: Obešalo (pogled iz strani) 
 
 

 

 

2. Skica Tvoja naloga je, da si izdelaš skico izdelka iz materiala, ki je spravljen v škatli z 
gradivi za TIT. 
 
V škatli imaš: 
- vezano ploščo (150 x 200 x 8) 
- vezano ploščo (40 x 297 x 4) 
- smrekov les (90 x 45 x 30) 
- smrekovo letev (120 x 10 x 10) 
- lipov les (60 x 45 x 10) 
- hrastov les (60 x 45 x 10) 
- vrvico 
- okroglo letev (dolžine 100, premer 8 , 7 kosov) 
 



 
Skico nariši prostoročno na list, ki ga imaš doma in mi pošlji sliko. Če ti to dela še 
preglavice mi piši in skupaj najdeva rešitev problema. 
(jerica.rajsek@guest.arnes.si) 
 
 

3. Namig Izdelek je lahko popolnoma drugačen od tega, ki je prikazan v učbeniku, lahko pa 
se razlikuje čisto malo. 
 

 
 
Slika 4: Stojalo nekoliko drugače 
 

Še najpomembnejše navodilo! 
Če naletiš na težave ali ti poidejo moči za delo, mi piši preko sporočil ali kanala v eA ali na 
jerica.rajsek@guest.arnes.si in ti bom pomagala z razlago, pojasnitvijo in vzpodbudo.   

 

7. NEMŠČINA  

Navodila za nemščino se nanašajo na dve učni uri in jih najdeš v navodilih za sredo, 1. 4. 
2020.  

mailto:jerica.rajsek@guest.arnes.si

