
Navodila za delo v ponedeljek, 20. 04. 2020 

0. ura DOPOLNILNI POUK ANGLEŠČINA 

Dragi šestošolci,  

za vajo še enkrat rešite test, ki ste ga pisali 11. 3. 2020 in ste ga dobili v spletni učilnici ponovno prejšnji 

teden.  

  

Vaša učiteljica 
 

1.  in 2. ura skupina 1 GOSPODINJSTVO 

Dragi učenci! 

V prihodnjem tednu boste opravili: 1. skupina dve (2) uri pouka gospodinjstva. 

     

1. skupina 

Pri teh dveh urah gospodinjstva boste obravnavali učno snov ODPADKI IN OKOLJE. 

 

ODPADKI IN OKOLJE 

S pravilnim ločevanjem odpadkov pripomoremo k nadaljnji predelavi odpadkov, ter ohranjanju našega okolja, 

zdravi prsti, svežem zraku in ohranjanju pitne vode. Varčujemo pa tudi z energijo. 

Ločevanje odpadkov je naša skupna odgovornost. Pravilno ločevanje odpadkov se začne doma. 

Da se boste lahko tega naučili preberite učno snov v učbeniku od 26. do 29. strani.  

Natisnite in uporabite kot učno gradivo zloženko – Spremenjen način ločevanja odpadkov, ki jo najdete na spletni 

povezavi: https://www.komusg.si/navodila-za-locevanje-odpadkov 

(najdete jo lahko tudi pripeto pod to učno gradivo v spletni učilnici) 

Prilepite jo v zvezek. Zloženko dobro preučite in se naučite: 

 kaj so odpadki 

 vrste odpadkov in pravilno ravnanje z njimi 

 kako pobiramo odpadke 

 zakaj je potrebno odpadke ločevati 

 kako ločujemo odpadke: 

o embalažo 

o steklo 

o papir 

o biorazgradljivi odpadki 

o nevarni odpadki 

 v kateri zabojnik sodijo zgoraj zapisani odpadki 

 kaj pomeni reciklaža 

 kaj lahko stori vsak izmed nas, da bo nastalo čim manj odpadkov 

 

https://www.komusg.si/navodila-za-locevanje-odpadkov


Reši vajo 21 in 22 (DZ stran 15). 

 

Pomagajte pri pripravi jedi, ki jih pripravljate doma. Slikajte in mi posredujete eno sliko. 

Želim vam veliko zdravja in prijetnega druženja. 

Lep pozdrav,  

Milena Hriberšek 

 

1.  in 2. ura skupina 2 TEHNIKA 

Čas izvedbe: 2. šolski uri                                                            ROK ODDAJE :po prvomajskih praznikih;  4. 5. 2020 

SEMINARSKA NALOGA:  GRADIVA IN TEHNOLOGIJE OKOLJA                

Pozdravljen pri teoretičnem delu.  Z dovolj znanja bi zdaj v ustaljenih razmerah z načrtovali in izdelovali 

izdelke. Vemo, da se v  kratkem še ne bomo vrnili v našo delavnico. Zato bomo poglavje o GRADIVIH 

IN TEHNOLOGIJI OKOLJA predelali na daljavo.  

Tvoja naloga bo, da izdelaš seminarsko nalogo v Wordovi obliki ali kot PPT predstavitev (lahko tudi 

drugo orodje za predstavitve) in jo pošlješ kot priponko v spletni učilnici do 4. 5. 2020. Po koncu 

raziskovanja boš na uvodna vprašanja znal strokovno odgovoriti. 

 

l. PREVERI SE V SPLOŠNEM ZNANJU 
1. Iz katerega materiala so vaši krožniki v kuhinji? 
2. Kaj je usnje? 
3. Naštej en izdelek iz skaja. 
4. Iz marmorja je narejen ______ . 
 
lI. IZDELAVA SEMINARSKE NALOGE 

1.  GRADIVA IN TEHNOLOGIJE OKOLJA  naslov 
2. ____izbereš EN podnaslov____________    podnaslov 

Obdelava tekstila 
Kamnoseštvo 
Usnjarstvo 
Lončarstvo 
Steklarstvo 

3. Elementi naloge  uvod,  poglavja vsebine,  zaključek,  seznam literature. 
a) Zgodovina razvoja uporabe gradiva 
b) Pridobivanje gradiva 
c) Uporaba gradiva v vsakdanjem življenju 
d) Zanimivosti o gradivu 

 

4. Dodatno gradivo uporabiti moraš vsaj 3 slike,  ki naj dopolnjujejo besedilo. 
5. Obseg naloge ne sme biti več kot 4 strani + naslovnica 



 

lII.  TOČKOVANJE 
 

KRATKA IN JEDRNATA VSEBINA (max. 3 
točke) 

UPORABA SLIKOVNEGA 
MATERIALA (max.3 točke) 

NAVAJANJE VIROV 
(max 3 točke) 

Zbrani podatki povzemajo bistvo, vsebina 
deluje kot celota, je logično organizirana in 
vsebuje pomembne informacije 

Slikovno gradivo dopolnjuje 
besedilo. 

Literatura je ustrezno 
citirana. 

 

Upava, da ti bo naloga uspela in boš spoznal nova gradiva, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju. 

 

Vaši učiteljici. 
 

3. ura GLASBENA UMETNOST 

PONOVITEV! 

Pozdravljeni učenci! 

Hvala za raparska besedila. Bili ste zelo ustvarjalni! 

Ponovite pesmice, ki smo se jih naučili, ko smo bili še v šoli: Mazurka, Če študent na rajžo gre, V dolini 
tihi…….. 

 

Kar smo se naučili in zapisali moramo tudi ponoviti! Ukvarjali smo se z glasbenimi oblikami. 

  

 

 

4. ura ŠPORT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasbene oblike 

SONATA je skladba s tremi deli: 

UVOD, JEDRO, ZAKLJUČEK. Ima več 

stavkov. 

RONDO skladba kjer se 

ena melodija ponavlja. 

SIMFONIJA skladba za simfonični 

orkester. Ima več stavkov. 

KONCERT skladba za solista in 

orkester. Ima več stavkov. 



 

 

 

 

 

 

4. ura ŠPORT 

 

 

 

Zgornji miselni vzorec je kratek zapis o glasbenih oblikah.  

Sedaj pa nekaj vprašanj na katera si odgovori ustno! 

1. Katere glasbene oblike imajo več stavkov? 

2. V kateri skladbi se ena melodija ponavlja! 

3. Katera skladba ima tri dele?  

4. Poslušal si Mozartovo skladbo za veliki orkester. Kako se je imenovala?* 

Lep pozdrav! 

Mija 

 

 



 

 

5. ura ANGLEŠČINA 

Dragi šestošolec, šestošolka, 

zopet smo skupaj v novem tednu. Prejšnjo uro si se preveril/a v interaktivnem reševanju nalog. Če še nalog nisi 

oddal/a, to nujno stori danes, saj bom v sredo objavila rezultate. 

- Danes nadaljujemo s PRESENT SIMPLE TENSE. Če se spomniš, si dobil/a fotokopijo, kjer so zapisana pravila za ta 

čas. Poišči jo v zvezku. 

- Na fotokopiji poišči uporabo tega časa. O tem smo že govorili. Zapisano je, da se Present Simple uporablja za 

ponavljajoča dejanja in naše navade. To dvoje pa najlažje izrazimo, če zraven dodamo besedo, ki nam pove, kako 

pogosto nekaj delamo (npr. vedno, včasih, pogosto, nikoli…). Te besede imenujemo prislovi pogostosti (adverbs of 

frequency). Letos jih boš spoznal/a nekaj. Torej prislove pogostosti uporabljamo s Present Simple Tense. 

- V priponki te čaka fotokopija ADVERBS OF FREQUENCY (PRISLOVI POGOSTOSTI), kjer so ti prislovi pogostosti 

natančneje razloženi. Predlagam ti, da si fotokopijo natisneš in prilepiš v zvezek, če imaš to možnost, ali pa si jo 

shraniš na računalnik ali pa vse prepišeš v zvezek. 



- Ko prebereš vsa navodila in razlago na fotokopiji, v zvezek napiši naslov PRESENT SIMPLE AND ADVERBS OF 

FREQUENCY (navadni sedanjik in prislovi pogostosti) ter reši naslednji nalogi. Najprej je seveda dobro, da prilepiš 

fotokopijo ali jo prepišeš. 

 

1) Postavi prislove pogostosti v oklepaju na pravo mesto in povedi prepiši v zvezek. 

a) She cooks lunch (always).____________________________________________________________ 

b) They are nice (never). ______________________________________________________________ 

c) Mary studies (every afternoon). ______________________________________________________ 

d) He watches TV (sometimes). _________________________________________________________ 

e) We go to the mountains (every year). _________________________________________________ 

f) We don't play football (usually). ______________________________________________________ 

g) Children have basketball (three times a week). __________________________________________ 

h) Do children talk to their friends (often)? _______________________________________________ 

 

2) Prevedi v angleščino in zapiši v zvezek. 

a) dvakrat na leto   d) včasih   g) pogosto 

b) običajno     e) vedno   h) nikoli 

c) vsako jutro    f) vsak teden   i) enkrat na mesec 

 

Well done! That's all for today. Have a nice day. 

Mojca Vidmajer 

 

Adverbs of frequency (Prislovi pogostosti) 
 
How often? (Kako pogosto?) 
 

 ++++              +++                ++                   +                       -                 
always         usually          often         sometimes         never 

vedno        običajno       pogosto          včasih             nikoli 

 
 
S prislovi pogostosti opišemo, kako pogosto kaj delamo. Vedno stojijo pred glagolom. 
 
They sometimes watch TV.  
They don’t usually watch TV. 



Do they often watch TV? 
 
!!! Vendar pa stojijo za glagolom BE (biti). 
 
They are always late. They aren’t usually late. 
They are never late. 
 
Prislovi, ki so sestavljeni iz več besed stojijo na koncu povedi.  
 
Takšni so npr.: every day (vsak dan), every week (vsak teden), every year (vsako leto), from time to time 
(tu in tam), once a year (enkrat na leto), twice a day (dvakrat na dan), three times a month (trikrat na 
mesec) ... 
 
I get up at seven o’clock every day. 
She cleans the bathroom twice a week. 
 
 
 
** How often do you play computer games?  
      I often play computer games. 
 
      Vprašalnica, ki jo uporabljamo s prislovi pogostosti je HOW OFTEN? (KAKO POGOSTO?). 
 

 

6. in 7. ura NIP RAČUNALNIŠTVO 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

https://nraborut.blogspot.com/2020/04/odpravljanje-tezav-z-deljenjem.html 

 

6. in 7. ura NIP TEHNIKA 

IZDELEK ZA PROSTI ČAS 

Čas izvedbe: 20.4. do 24. 4. 2020  

V času, ko ima učenec možnost. 

Pozdravljen ustvarjalec/ka.  

Prejšnjo nalogo si verjetno že opravil  in upam, da so jajčka dobila frizuro. Če si uporabil semena zelišč, 

mu lahko oblikuješ frizuro in zelišča uporabite pri kuhanju kosila. 

Ker bomo še kar nekaj časa doma, pa še prazniki se približujejo, boš naredil kitajsko igro TANGRAM. 

Cilji tega tedna: Iz debelejšega kartona izreži kose po spodnji sliki in jih pobarvaj. Lahko narediš tudi 

škatlico za shranjevanje kosov. PRED DELOM NE POZABI ZAŠČITITI MIZO, KJER BOŠ DELAL. 

https://nraborut.blogspot.com/2020/04/odpravljanje-tezav-z-deljenjem.html


I KVADRATEN KOS KARTONA RAZREŽI PO SLIKI 

 

 

 

 

 

II  KOSE 

LAHKO 

POBARVAŠ Z 

RAZLIČNIMI 

BARVAMI 

Uporabi barve, ki jih imaš doma.  

 

 

III  ZA SHRANJEVANJE KOSOV LAHKO UPORABIŠ VREČKO ALI SI IZDELAŠ 

ŠKATLICO  

 

 

 



IV  LAHKO ZAČNEŠ S SESTAVLJANJEM FIGURIC. ZA VSAKO FIGURO MORAŠ 

UPORABITI VSE KOSE  

 

 Želim ti  

obilo zabave, 

zanimivih 

figur, skratka 

uživaj in 

razmišljaj.  

Povabi starše 

in naj se tudi 

oni 

preizkusijo v sestavljanju. Lahko mi pošlješ tudi fotografijo preko komunikacije/kanal ali pošlješ na e-

mail jerica.rajsek@guest.arnes.si. Do takrat pa treniraj možgane s sestavljanjem tangrama. 

Lep pozdrav   Jerica Rajšek 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 


