
Navodila za delo v ponedeljek, 06. 04. 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  

Skupina 1 GOS 

Dragi šestošolci, 

najprej boste preverili znanje, ki ste ga osvojili v prejšnjih dveh tednih – MOJ ODNOS DO OKOLJA. 

Vprašalnik najdete na spletni učilnici e-asistenta. Nanj odgovorite do srede,  8. 4. do 19. ure. Če imate 

kakšno težavo, mi pišite.  

Obravnavali boste DRUGE VRSTE ONESNAŽEVANJA in VARČNO UPORABO ENERGIJE, naloge 

vas čakajo v spletni učilnici.  

Milena Hriberšek 

Skupina 2 TIT 

POMLADNI IZDELEK IZ RAZLIČNIH MATERIALOV     

Cilji tega tedna: Iz vžigalic, ali zobotrebcev, ali iz palčk za ražnjiče, izdelaj  škatlico, katero lahko doma 

uporabite za drobnarije ali vanjo postaviš pomladansko dekoracijo. PRED DELOM NE POZABI ZAŠČITITI 

MIZE, KJER BOŠ DELAL. 

 
 
1. Nekaj idej 
za izdelavo 
škatlic 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Slika 1: S palčkami za ražnjiče                                   Slika 2:   Z vžigalicami 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       
 

 
Slika 3 in 4:  Za bolj spretne prste. 
 



2. Navodila 
izdelavo 

1. Na karton zloži tesno skupaj zobotrebce tali palčke tako, da dobiš osnovno 
ploskev. 
 
2. Zlepi jih med seboj 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 gradiš naslednje stranice. 

 

3. Namig za 
dekoracijo 
 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Želiva vam veliko užitka pri delu in lepo zelene frizurice. 

4. Alternativa Če si naletel na težavo in nimaš doma materiala za izdelavo izdelkov, ki so prikazani 
zgoraj, pa kar brez skrbi. Lahko izdelaš izdelek iz kateregakoli naravnega materiala, ki 
bo polepšal pomladne dni. Lahko so to tudi vejice, ki jih nabereš, ko se sprehajaš v 
gozdu. 
 

5. NALOGA Sliko izdelka mi pošlji kot priponko sporočila v eAsistentu. 
 

Še najpomembnejše navodilo! 
Če naletiš na težave mi piši preko sporočil ali kanala v eA in ti bom pomagala z razlago, pojasnitvijo in 
vzpodbudo.  Vsekakor pa pošlji kakšno fotografijo svojega izdelka, četudi ti ni najbolje uspel.  

                                  Mojca Arcet 

 



3. ura GLASBENA UMETNOST 

Šestošolci pozdravljeni! 

Še malo spoznavanja GLASBNEIH OBLIK. Pri slovenskem jeziku 

poznaš pravljice, basni, pesmi, romane, zgodbe, ki so kot oblike 

zapisovanja neke 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 

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 

Dokaj težko!  

Torej Sonata je sestavljena iz EKSPOZICIJE/ uvoda kjer skladatelj predstavi melodije/teme; IZPELJAVE- kjer 

melodije prepleta in na koncu je REPRIZA/ zaključek, kjer spet ponovi melodije iz Uvoda /EKSPOZICIJE. 

Sedaj pa še enkrat poslušaj posnetek, ki si ga izbral, oziroma najbolje je če se odločiš za Sonato Facille W. A. 

Mozarta in poslušaš še enkrat. Sedaj bo nekoliko lažje. 

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


 

Druga glasbena oblika je RONDO! 

ZAPIS V ZVEZEK! 

RONDO 

 Je glasbena oblika, kjer se ena melodija večkrat ponovi, krožna pesem. 

Najbolje bo da greš kar k praksi! 

Naprej si izberi nekaj pesmic in jih podstavi pod ČRKE: 

A B A C A 

1 
pesmica/1.kitica 

2 
pesmica/1.kitica 

1 
pesmica/1.kitica 

3 
Pesmica/1.kitica 

1 
pesmica/1.kitica 

    

Sestavil si pesemski rondo, sedaj ga še izvedi. Med vsako novo črko/pesmijo si izmisli ritem, ki ga odploskaš ali po 

svoje izvedeš. 

V naslednjem izvajanju dodaj še UVOD, izvedi rondo kot si ga doslej in spoznal si glasbeno obliko RONDO. Sedaj 

lahko podaljšaš pesmice in teme, spremeniš ritem in se tako poigravaš še s kom v družini. 

Mozart se rad poigraval z Rondoji. Poslušaj Rondo ALLA TURCA v dveh različnih izvedbah. 

Napiši katera ti je bolj všeč in zakaj. Ne pozabi omeniti  tudi glasbil, ki skladbo izvajajo.    

Odgovore zapiši v zvezek ! Pošlji pa mi jih tudi po pošti eAs. Za vsak pravilen odgovor  bom dodala točko. 

 

Lp 

Mija 

PS. 

Pevci poiščite internetni naslov in se pridružite učenju pesmice ZVONČKI IN TROBENTICE.  

Naj bo zabavno! 

 

4. ura ŠPORT 

 

5. ura ANGLEŠČINA 

Pozdravljen šestošolec, šestošolka, 

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



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. 



6. in 7. ura neobvezni IP 

NTE6 

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 

 

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

