
6. b – Učno gradivo za 24. 4. 2020 

Dragi učenci in učenke 6. b – prosim, če za delo uporabljate spletno 

učilnico, kjer lahko tudi postavljate vprašanja učiteljici/ učitelju. 

 

1. ura - Geografija, Irena Ramšak  
 
V spletni učilnici vas čaka preverjanje znanja. 

 
2. ura  - Slovenščina, Dobrila Vučenović 
 

Šestošolci in šestošolke,  
 
ostajamo pri glagolu. Navodila najdete v spletni učilnici. 
 
Vaša učiteljica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. in 4. ura  - Likovna umetnost, Urška Juhart 

FOTOGRAFIJA 

(2 URI TEORIJE, 2 URI PRAKTIČNEGA DELA) 

PRVI DEL: TEORIJA 

https://eucbeniki.sio.si/index.html 

Preštudirali boste teorijo v iUčbeniku za Likovno umetnost 8 (nič skrbeti, če je za 8.r, 

snov je primerna od 6.-9.r. Vsi boste dobili to nalogo, ker bo zanimivo potem 

primerjati). 

 

V kazalu poiščite poglavje FOTOGRAFIJA.  

 

https://eucbeniki.sio.si/index.html


Poglavje dobro preberite, po potrebi večkrat.  

Osredotočite se na FOTOGRAFSKE ZVRSTI. 

 

 

 

Rešite naloge na koncu poglavja.  

 

 

 

 



DRUGI DEL: PRAKSA 

 

Vaša naloga je naslednja. Preštudirali ste fotografske zvrsti. 

• reportažna fotografija 

• dokumentarna fotografija 

• portret 

• arhitekturna fotografija 

• krajinska fotografija 

• žanr 

• športna fotografija 

• umetniška fotografija 

Med vsemi zvrstmi si izberite 4, ki jih boste podrobneje predelali. Posnemite 

fotografije izbranih zvrsti, jih obdelajte (ali pa ne) v programu za urejanje 

fotografij, nato pa jo pošljete meni.  

Npr. izbereš PORTRET, KRAJINSKO FOTOGRAFIJO, ŽANR, UMETNIŠKO 

FOTOGRAFIJO. Fotografije lahko posnameš s telefonom, lahko pa s fotoaparatom, 

če ga imate doma.  

Če kdo, karkoli od tega nima, pa naj poišče na spletu fotografije, ki ustrezajo izbranim 

zvrstem. Vendar moraš v tem primeru navesti vir fotografije (pod fotografijo navedeš 

avtorja fotografije, če je znan in kopiraš povezavo do fotografije – če komu to ne bo 

jasno, mi piši).   

Vse 4 fotografije prilepi pod tabelo o samooceni, ki sem jo priložila v wordovem 

dokumentu. Dokument poimenuj z imenom in priimkom. Word datoteko s tabelo in 

fotografijami mi pošlji na e-mail. 

Vsaka fotografija mora imeti naslov in napisano zvrst (npr. TO SEM JAZ-

PORTRET, MOJA NJIVA- KRAJINSKA FOTOGRAFIJA, …). 

Fotografije bom pregledala in shranila. Ko se vidimo, jih bomo natisnili, naredili 

vrednotenje in jih razstavili.  

Če je karkoli nejasnega, mi lahko pišete.  

Uživajte v ustvarjanju in odkrijte veliko lepega doma in v bližnji okolici. 

 

Lep pozdrav 

Učiteljica Urška ☺ 

E-mail: urska.art@gmail.com 

mailto:urska.art@gmail.com


5. ura  - Matematika, Danica Gobec 

PLOŠČINE LIKOV, 24. 4. 2020 

SDZ 84 – 86  

V preteklih dveh urah smo ponovili enote za merjenje ploščine in pretvarjanje. Upam, da vam 

gre dobro od rok, saj boste v prihodnjih urah to znanje potrebovali. 

1. Za začetek ponovimo. Prepiši naslednje primere v zvezek, jih reši, nato pa rešeno 

nalogo fotografiraj in prilepi v spletni učilnici v zato pripravljeno nalogo. 

 

74289 m2 = __________ ha   84,6 dm2 = _________ mm2 

17 cm2 4 mm2 = __________ mm2  14 m2 2 dm2 = ____________ a 

 

2. V zvezek napiši naslov: PLOŠČINE LIKOV 

 

3. Pozorno preberi in v zvezek prepiši okvirček Nauči se v SDZ na strani 84. Ponovil/-a boš, kaj je 

to ploščina lika in kako jo označimo. 

 

4. Oglej si rešen primer na strani 84. Ni ga potrebno prepisovati, le natančno si ga preberi in oglej, 

da ga boš razumel/-a. 

 

5. V SDZ na straneh 85, 86 reši naloge: 46, 47, 48, 51 in 52. Obvezno preveri pravilnost svojih 

rešitev. 

Če potrebuješ malo pomoči: 

 

Video z reševanjem 46. naloge si lahko ogledaš na povezavi: 

 

https://drive.google.com/open?id=1n-GHsncVW8bmish2qb_xp_LhREuq1qxT  

 

Video z reševanjem 47. naloge si lahko ogledaš na povezavi: 

 

https://drive.google.com/open?id=17dCnWdzywbUOzwNa4C-U-fCdT0seJZRz  

 

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, rešiti še kakšno nalogo več, reši preostale naloge v SDZ.  

https://drive.google.com/open?id=1n-GHsncVW8bmish2qb_xp_LhREuq1qxT
https://drive.google.com/open?id=17dCnWdzywbUOzwNa4C-U-fCdT0seJZRz
https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del_2019.pdf


V primeru težav in nejasnosti mi piši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ura  - Nemščina (neobvezni izbirni predmet), Mojca Kacjan 

NEMŠČINA 

 

6. razred 

Navodilo za delo: PETEK, 24. 4. 2020 

 

Dragi učenci! 

Kako ste? Upam, da zdravi, nasmejani in da že komaj čakate na praznike in nekaj prostih dni. 

Igrivo bomo zaključili ta teden in sicer najprej s petimi igrami, s katerimi boste igrivo ponovili 

besedišče iz prejšnje ure. 

 

• https://learningapps.org/watch?v=pimzcyxxk20 

• https://learningapps.org/watch?v=py3bssgan20 

• https://learningapps.org/watch?v=p61h5wadc20 

• https://learningapps.org/watch?v=pbkhf4e1k20 

• https://learningapps.org/watch?v=pxzzxf2av20 

 

Tako. Sedaj pa še domača naloga. Opraviti jo je potrebno do nedelje, 3. 5. 2020. In ta je … 

imejte se skrajno lepo. 

 

Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

 

https://learningapps.org/watch?v=pimzcyxxk20
https://learningapps.org/watch?v=py3bssgan20
https://learningapps.org/watch?v=p61h5wadc20
https://learningapps.org/watch?v=pbkhf4e1k20
https://learningapps.org/watch?v=pxzzxf2av20

