
DNEVNO NAVODILO, 6. C, PONEDELJEK, 6. 4. 2020 

0. URA: DOPOLNILNI POUK ANGLEŠČINA 

Dragi šestošolci! 
 
Rešite spodnje vaje za utrjevanje znanja. 
 
EXERCISE 
 
1. Oglej si razpredelnico in napiši, kaj posamezni otroci znajo  (+) in česa ne znajo (-). Uporabi can/ can’t.
            

 
 

 Ben Sarah and Jack 

sing - + 

act + - 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Dopolni tabelo z manjkajočimi oblikami.                                                                              
 
 

+ - ? 

We like riding a horse. 
 
 

 
 

 

 She doesn’t play cards every 
day. 
 

 

  Can they do magic tricks? 
 
 

 

3. Poveži sličice vremenskih pojavov z ustreznimi besedami tako, da v okvirčke vpišeš ustrezno številko.                                                          
                                                                      

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



1. IN 2. URA: LIKOVNA UMETNOST 
 

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 

predlaga, 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 

poem 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, 

 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. 

 

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


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 ŠTEVILO 
MOŽNIH 
TOČK 

ŠTEVILO 
DOSEŽEN
IH 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


3. URA: ŠPORT 

DNEVNI IZZIV 
Naslednje naloge opravi v poljubnem vrstnem redu kadarkoli v dnevu, lahko tudi v razmaku (npr. nekaj zjutraj, nekaj zvečer). 

V spletni učilnici mi pošlji odgovor, katera naloga ti je bila najbolj všeč in katera najmanj... 

Upamo, da ti bo vadba popestila dan! 

IME VAJE TRAJANJE / PONOVITVE 

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

Čas posnetka 

POSKOKI S KOLEBNICO / VRVJO 5 X 50 

NEPREKINJEN TEK 5 min 

VOŽNJA S KOLESOM / SKIROJEM / ROLERJI 10 MIN 

20 TREBUŠNJAKOV / 20 HRBTNIH DVIGOV 3 X 

VAJE OB MIZI KO DELAŠ ZA ŠOLO (glej spodaj) 1 X vsaka vaja po 15 sekund 

 

                            

                  

 

 

 

 

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


4. URA: ANGLEŠČINA 

Pozdravljen šestošolec, šestošolka, 

že smo skupaj v novem tednu. Si si odpočil/a? Pa poglejmo kakšna naloga te čaka danes. 

 

V prejšnjem tednu smo spoznali precej živali. Danes pa si bomo pogledali, kako opišemo 

hišnega ljubljenčka. V prvi prilogi  boš našel miselni vzorec PETS (hišni ljubljenčki), kjer je 

našteto:  

- kakšne so lastnosti hišnih ljubljenčkov, 

- kateri so deli njihovega telesa, 

- kje živijo, 

- kako se oglašajo, 

- kaj jedo in pijejo, 

- kaj znajo. 

Prepiši miselni vzorec v zvezek ali pa si učni list natisni in prilepi. 

 

Sedaj pa boš pogledal drugo prilogo in svojega hišnega ljubljenčka opisal v zvezku. Če ga 

nimaš, pa opiši ljubljenčka, ki bi si ga želel. Hišnega ljubljenčka tudi nariši. Da  si lažje 

predstavljaš, kako opisati, imaš spodaj opis kužka. Pri opisu si obvezno pomagaj z 

besediščem iz miselnega vzorca PETS iz prve priloge! 

 

Opis hišnega ljubljenčka v zvezku slikaj in mi ga pošlji v priponki spletne učilnice. 

 

That’s all for today. Well done!  

Mojca Vidmajer 

  



 

  



My pet 
This is my pet. It's a/ an ………….….… (animal). 

It's name is ………………………………… . 

It's ………………………… years old. 

It's …………………….. (what it is like). 

It has got ……………… (parts of the body). 

It lives in ………………………………… .  

It eats ………………………………… . 

It can ……………………………………… . 

It can't …………………………………… . 

I like it because it …………………………….. . 

 

Example: 

  

My pet 

This is my pet. It's a dog. 

It's name is Piki.  

It's three years old. 

It's smart and funny. 

It has got a small head, two brown ears, four legs, a long tail and a snout. 

It lives in a dog's house. 

It eats meat and drinks water. 

It can bark and run fast. 

It can't talk or fly. 

I like it because it is cute and funny. 

 

 

 

 

 



5. URA: SLOVENŠČINA 

Šestošolec, šestošolka, 

v prejšnjem tednu si spoznal/a, da lahko glagolu poleg osebe in števila določimo tudi čas, ki nam 

pove, kdaj je neko dejanje potekalo oz. kdaj se je nekaj dogajalo. Natančneje si spoznal/a 

sedanjik. Rešil/a si tudi naloge, s katerimi si svoje znanje utrjeval/a. Danes pa te čaka še en 

glagolski čas, in sicer preteklik.  Več o njem boš izvedel/a v spletni učilnici. 

Tvoja učiteljica.  

 

6. IN 7. URA: NTE 

LES 

Čas izvedbe: 6.4. do 10. 4. 2020  

V času, ko ima učenec možnost. 

Pozdravljen ustvarjalec/ka.  

Prejšnjo nalogo si verjetno že opravil, zato jo boš ta teden nadaljeval in izdelal  jajčka s frizuro. 

Cilji tega tedna: Iz vžigalic, ali zobotrebcev, ali iz palčk za ražnjiče izdelaj novo škatlico, ali uporabi že 

izdelano,vanjo postavi jajčno lupino z zemljo in semeni. Pridno zalivaj in pred prazniki bo lahko tvoja jajčka 

dobila novo frizuro. PRED DELOM NE POZABI ZAŠČITITI MIZO, KJER BOŠ DELAL. 

I ŠKATLICO IMAŠ ali IZDELAJ ŠE ENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  IZDELAJ JAJČKO S FRIZURO 

Potrebuješ   prazne jajčne lupine  

- zemljo (lahko iz krtine)  

- seme drobnjaka, peteršilja, vodne kreše, …  
POSTOPEK:  
V PRAZNE POLOVICE JAJČNIH LUPIN NASUJ ZEMLJO IN POSEJ SEME ZELIŠČA, KI GA IMAŠ. RAHLO ZALIJ. NE 

POZABI NA REDNO ZALIVANJE. 



 

 

 

 

 

III  ZDRUŽI OBA IZDELKA 

 

 

 Želim ti ustvarjalno delo, izdelki naj bodo tvoji, s tvojimi domislicami, kajti vem, da jih imaš ogromno. 

Lahko mi pošlješ tudi fotografijo preko komunikacije/kanal ali pošlješ na e-mail 

jerica.rajsek@guest.arnes.si. Do takrat pa pridno zalivaj čupkota in naj vam polepša praznično mizo. 

Lep pozdrav   Jerica Rajšek 

 

 

6. IN 7. URA: NRA 

 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

https://nraborut.blogspot.com/2020/04/objavljanje-programov-skupnem-studiu.html 

 

 

https://nraborut.blogspot.com/2020/04/objavljanje-programov-skupnem-studiu.html

