
Učno gradivo 6.Č za 23.4.2020 (četrtek) 

 

DOPOLNILNI POUK MAT 

Naloge te čakajo v spletni učilnici. 

TJA 

Dragi učenec/ učenka 6. č! (23. 4. 2020) 

- Včeraj si spoznal prislove pogostosti, ki jih uporabljamo s Present Simple. Sedaj si še enkrat 

poglej pravilo na fotokopiji. Predvsem bodi pozoren/a na mesto, kjer stoji prislov pogostosti 

v povedi. Tudi posnetka na Youtube, katerih povezave so na isti fotokopiji spodaj, ti 

predlagam, da si še enkrat ogledaš. 

 - Sedaj pa si poglej rešitve nalog, ki si jih pisal/a v zvezek. 

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

a) She cooks lunch (always). SHE ALWAYS COOKS LUNCH. 

b) They are nice (never). THEY ARE NEVER NICE. 

c) Mary studies (every afternoon). MARY STUDIES EVERY AFTERNOON. 

d) He watches TV (sometimes). HE SOMETIMES WATCHES TV. 

e) We go to the mountains (every year). WE GO TO THE MOUNTAINS EVERY YEAR. 

f) We don't play football (usually). WE DON'T USUALLY PLAY FOOTBALL. 

g) Children have basketball (three times a week). CHILDREN HAVE BASKETBALL THREE TIMES 

A WEEK. 

h) Do children talk to their friends (often)? DO CHILDREN OFTEN TALK TO THEIR FRIENDS? 

2) Prevedi v angleščino in zapiši v zvezek. 

a) dvakrat na leto – twice a year d) včasih - sometimes  g) pogosto - often 

b) običajno - usually    e) vedno - always  h) nikoli - never 

c) vsako jutro – every morning f) vsak teden – every week i) enkrat na mesec – once a month 

 

 - V delovnem zvezku boš rešil/a naslednje naloge:  

stran 94/ 52 

stran 95/ 53, 54 

stran 96/ 55, 56 

Have a wonderful day☺ 



GUM 

Šestošolci pozdravljeni! 

Spoznavanje GLASBENIH OBLIK.  

Pri slovenskem jeziku poznaš pravljice, basni, 

pesmi, romane, zgodbe, ki so kot oblike 

zapisovanja  vsebine. 

Tudi pri glasbi zapisujemo vsebine v oblikah: 

SONATE, RONDOJE, KONCERTE, SIMFONIJE, 

PESMI, MENUETI,  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 

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


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. 

 

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. Torej  si prislužiš lahko dve točki za dva odgovora!!!!! 

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

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

PESEMSKI RONDO 

 

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

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


Prepiši tisti način, ki ti je ljubši! USTVARI SVOJ PESEMSKI RONDO! Če vas je doma več, si pesmice 

razdelite,  skupaj pa izvajate uvode, medigre in zaključke.    

Lahko izbereš druge pesmice in izbereš drugačne uvode in medigre.   

uvod PESMICA 

A 

medigra PESMICA 

B 

medigra PESMICA 

A 

medigra PESMICA 

C 

zaključek 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GOS 

Zdravo! 

Naj te opomnim na oddajo dokazil o opravljeni nalogi. Nekateri ste nalogo že opravili. Ostali 
pa še enkrat preberite navodilo: 

Pripravil/a boš jed po želji. Poslikaj pripravo jedi in njen končen izgled, zraven pa pripiši še 
recept. Nalogo objaviš v spletni učilnici. Najboljše reportaže priprave jedi bodo objavljene v 
K(o)rona časopisu. Časa imaš do jutri, petka, 24. aprila 2020. 

Za vsa vprašanja in pomoč sem na voljo. 

Veselo na delo! 

Tvoja učiteljica 

p. s. dokazilo o opravljeni nalogi ti pomaga dobiti lepo oceno. Brez oddanih dokazil ne 
morem šteti opravljene naloge, zato se ti bo znižala končna ocena. Za lepo oceno se splača 
potruditi! 

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 



 TIT 
TIT  6. razred  - delo na daljavo                                                                            Jerica Rajšek in Mojca Arcet 

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

5. 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. 
 

 

 


