
6. b – Učno gradivo za 14. 4. 2020 

Dragi učenci in učenke 6. b – vso gradivo najdete tudi v spletni učilnici. 

0. ura – Dopolnilni pouk – slovenščina, Dobrila Vučenović 
 
Dragi šestošolci in šestošolke,  
tudi danes vas v spletni učilnici čakajo kratke naloge za utrjevanje glagole.  
Vaša učiteljica 
 

1. ura - Šport, Simona Tomšič 
Pozdravljeni.  

Danes se bomo razgibavali s pomočjo igralnih kart. Dobro jih premešaj in iz kupa povleci 8 

različnih kart. V spodnji tabeli poišči, katero vajo moraš opraviti. Če kart nimaš doma, si vsak 

rdeči znak iz prvega stolpca v tabeli prepiši na lističe. Nato pa izvleči lističe. Lahko pripraviš 

tudi tekmovanje med družinskimi člani. Določi sodnika , ki naj opazuje, kdo opravlja vaje bolj 

natančno in kdo je pri tem hitrejši.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upam, da so vam bile vaje všeč. Pazite na svoje zdravje!  

 
 



1. ura - Šport, Žan Ocvirk 
 
Pozdravljeni. 

Glede na to, da so za nami prazniki, smo za danes pripravili vaje, ki niso prezahtevne. Vadba traja 10 

minut, vsaka vaja 60 sekund. Opravi jo čim večkrat tekom dneva, najmanj pa 2x. Potrudi se, boš 

videl/a, da se boš počutil/a bolje, ko jih opraviš. Tri, dva, ena...začnimo! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ura – Slovenščina, Dobrila Vučenović 

Dragi šestošolci in šestošolke,  

spoznali ste glagol, spoznali ste, da mu lahko določimo osebo, število in čas. V tem tednu 
bomo ure namenili reševanju nalog, povezanih z glagolom, tudi današnjo. Najprej boste 
pregledali naloge, ki ste jih rešili prejšnjo uro, nato pa rešili še kakšno nalogo. 

Vse vas čaka v spletni učilnici. 

Lep pozdrav in uspešno delo vam želim. 

Vaša učiteljica 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ura  - Angleščina, Lučka Rančigaj 
Dragi učenec/ učenka 6. b! (14. 4. 2020) 
 
- Prejšnji teden si ponovil/a imena živali, se naučil/a opisati žival s pomočjo novega 
besedišča.  
Da ne boš tega pozabil/a, najprej ustno ponovi vse besede, ki so povezane z živalmi in 
preglej, kako opišeš žival. 
 
- Če še nisi prebral/a moje povratne informacije o opisu živali v spletni učilnici, to stori sedaj 
in naredi popravo v zvezek. 
 
- Sedaj odpri e-učbenik na strani 135. 
 http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-4_datoteke/Page2556.htm 
 
- V 1a nalogi si oglej slike, ki prikazujejo različne aktivnosti in hobije ter poskusi najti besedo za 
prikazano aktivnost. 
 
 - Sedaj poslušaj 1b nalogo in jo beri zraven v učbeniku. Po poslušanju odgovori na vprašanja v 1c 
nalogi pisno v zvezek. Naslov je isti kot v učbeniku. Rešitve si lahko pogledaš tako, da klikneš na 
vijoličen krogec na levi strani. 
 
Neznana beseda: hiking – pohod, daljši sprehod 
  
- Na strani 136 si oglej miselni vzorec, ki prikazuje različne aktivnosti. V spodnji tabeli imaš aktivnosti 
razdeljene glede na glagol, s katerim uporabljamo aktivnost.  
Npr. play tennis, collect badges, watch TV.  
Besede si prepiši v slovar (vedno skupaj z glagolom) in jih prevedi ali si list natisni, če imaš to 
možnost. Če kakšne besede ne razumeš, jo poišči v slovarju PONS. 
 

HOBBIES & FREE TIME ACTIVITIES 

PLAY (igrati) 
tennis, table tennis 
volleyball, basketball, football, handball 
badminton 
chess 
marbles 
darts 
the guitar, the piano, the drums 
cards 
computer games 

COLLECT (zbirati) 
badges  
stamps 
posters 
CDs 
postcards 
napkins 
stickers 
dolls 
… 

OTHERS (drugo) 
watch TV 
do my homework 
read 
listen to music 
draw 
chat on the internet 
surf the internet 
… 

Have a nice day! 

http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-4_datoteke/Page2556.htm


4. ura – Glasbena umetnost, Mija Novak 
Šestošolci pozdravljeni! 

 

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 

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. 

 

 

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, MEDIGRO IN ZAKLJUČEK, 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. 

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

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


 

POSLUŠANJE! 

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 in   v  spletni učilnici. 

 Za vsak odgovor  bom dodala točko. 

https://www.youtube.com/watch?v=aeEmGvm7kDk,  

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

PESEMSKI RONDO 

 

Prepiši tisti način, ki ti je ljubši! USTVARI SVOJ PESEMSKI RONDO!  

Lahko izbereš druge pesmice in izbereš drugačne uvode in medigre.   

 

uvod PESMICA A medigra PESMICA B medigra PESMICA A medigra PESMICA C zaključek 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

RONDO 

Rondo 

KROŽNA 

SKLADBA, KJER 

SE ENA 

MELODIJA 

PONAVLJA 

Uvod/ 3x plosk 

A/ REGIMENT PO CESTI GRE 

 

Medigra/3x plosk+3x noga 

B/ LE PREDI, DEKLE PREDI 

Medigra/3x plosk+3x noga 

C/MAZURKA 

Medigra/3x plosk+3x noga 

A/ REGIMENT PO CESTI GRE 

ZAKLJUČEK/3x plosk 

https://www.youtube.com/watch?v=aeEmGvm7kDk
https://www.youtube.com/watch?v=QPaVGKajBbM


5. ura – Matematika, Danica Gobec 

OBSEG PRAVOKOTNIKA, 14. 4. 2020 

SDZ 78 – 77  

Prejšnjo uro smo ponovili, kako izračunamo obseg lika.  

Ponovimo: Obseg je vsota dolžin vseh stranic, ki lik omejujejo. Pri računanju obsega moramo 

biti pozorni na to, da so vse stranice v istih merskih enotah. 

Danes pa bomo spoznali obrazec, po katerem izračunamo obseg pravokotnika. 

1. V zvezek napiši naslov: OBSEG PRAVOKOTNIKA 

 

2. Pozorno preberi okvirček Nauči se v SDZ na strani 75 ter ga prepiši. 

 

3. Prepiši oba rešena primera na strani 75. 

 

4. V SDZ na straneh 76, 77 reši naloge: 17, 18, 19, 21 c in 22.  

Prilagam sliko rešitev, da si rešene naloge lahko preveriš, lahko pa si jih ogledaš tudi na spodnji 

povezavi: 

https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del_2019.pdf  

 

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

V primeru težav in nejasnosti mi piši. 

https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del_2019.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


