
Učno gradivo 6.Č za 24.4.2020 (petek) 

 

MAT 

Navodila so v spletni učilnici.  

GUM 

Pozdravljeni šestošolci! 

Zapoj si nekaj pesmi iz zvezka in učbenika! Zraven se lahko tudi ritmično spremljaš.  

Spoznajmo še dve glasbeni obliki : 

 Pod prejšnji naslov  GLASBENE OBLIKE/ Sonata in Rondo zapiši še  

SIMFONIJA 

O večstavčna skladba za simfonični orkester / sonatni cikel za 

orkester. 

Simfonija ima po navadi štiri stavke:   

Poslušaj simfonija na spodnji povezavi in napiši skladatelja te simfonije, naslov 

simfonije. Odgovor zapiši v zvezek in v eA učilnico, ko opraviš nalogo.  

         https://www.youtube.com/watch?v=0sGqkMU-mGQ 

Pod isti naslov Glasbene oblike zapiši še  

KONCERT 

Je glasbena prireditev, je glasbena oblika za solista in orkester. 

Beseda KONCERT pomeni tekmovati.  Klasični koncerti imajo po navadi tri stavke, ki si sledijo 

HITRO, POČASI,HITRO. 

Primeri koncertov:        Koncert za violino in orkester  

                                         Koncert za harfo in orkester  

                                         Koncert za klavir in orkester  

TI  pa dopiši še dva koncerta za različna glasbila .Odgovor zapiši v zvezek in v 

eA učilnico.    

Poslušaj odlomek koncerta na spodnjem linku! 

https://www.youtube.com/watch?v=B1eyZAedhY4 

lp, Mija                                          

https://www.youtube.com/watch?v=0sGqkMU-mGQ
https://www.youtube.com/watch?v=0sGqkMU-mGQ
https://www.youtube.com/watch?v=B1eyZAedhY4


ZGO 

ZGODOVINA, 6. č,  20. 4. 2020 in 24. 4. 2020 

Vsi napotki so v spletni učilnici. Povzemam jih še tu.  
V spletni učilnici te čaka tudi slikovno gradivo in zanimive povezave. 
 

Napiši naslov: Od naravnih sil do sodobnih virov energije 

Preglej besedilo v učbeniku, str. 46 – 47 in poišči odgovore na vprašanja: 

 

1. Kaj je izum? 
2. Za kaj vse je pračlovek uporabljal ogenj? (okvirček, str.47) 
3. Kje so našli najstarejše kolo? Koliko je staro? (fotografija, str. 48) 
4. Naštej izume Rimljanov (str. 49) 
5. Za kaj vse so uporabljali vodno kolo? (okvirček, str. 50) 
6. Zakaj parni stroj pomeni začetek nove dobe (str. 51)? Kaj vse je poganjal (6 stvari)? 
7. Kdaj so odkrili elektriko (str. 52)? 
8. Kdo je bil Nikola Tesla? 
9. Kaj je črno zlato? 
10. Kdaj so izumili prvi avto (glej rjav okvirček na str.53, desno)? 
11. Od kdaj uporabljamo jedrsko energijo? 
 

Stare starše povprašaj, če so se vozili s parnim vlakom.  Vprašaj tudi, kdaj so se prvič peljali z 

avtomobilom. Zapiši kakšno zanimivo dogodivščino.  

Neobvezno: 
 
 Več o najstarejšem kolesu najdeš tule: 
http://www.kolo5200.si/koliscar-si/ljubljansko-barje 
 
Več o parnih vlakih, ki so na rednih progah na Slovenskem vozili do 1978, najdeš na: 
https://www.zelezniskimuzej.si/ 
 
Na portalu Tehniškega muzeja si lahko ogledaš njihove razstavne eksponate: 
https://www.tms.si/digitalne-zbirke/ 
 
Več o začetkih letalstva na Slovenskem lahko izveš tule:http://zgodovina.si/brata-rusjan-in-prvi-
polet-z-letalom 

 

 

 

 

 

 

http://www.kolo5200.si/koliscar-si/ljubljansko-barje
https://www.zelezniskimuzej.si/
https://www.tms.si/digitalne-zbirke/
http://zgodovina.si/brata-rusjan-in-prvi-polet-z-letalom/
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ŠPO – dečki 

VADBENA LESTEV 

 

1. Zunaj si nariši ali označi vadbeno lestev kot kaže slika (krede, palice, kamenčki...) lahkotudi 

notri če nimaš možnosti zunaj 

          

 

2. Ogrevanje (10 krogov teka naprej-nazaj okrog lestve, 5 krogov bočnega gibanja okrog lestve-

pogled je usmerjen v isto smer cel čas gibanja) 

3. Kroženja 8x (glava, ramena, komolci, zapetja, roke, boki, kolena, gležnji) 

4. 10 poskokov s koleni čim višje, 10 sklec, 10 počepov 

5. Opravi vaje na vadbeni lestvi 

 

6. Preberi besedilo o motoriki (preverjanje naslednji teden) 

https://www.youtube.com/watch?v=cECQ2gDODCk 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cECQ2gDODCk


ŠPO – dekleta 

 

NAR 

Dragi učenec, učenka, 

v spletni učilnici te čaka Analiza preverjanja znanja z dodatno razlago snovi. 

Učiteljica 

 

SLJ 

Dragi šestošolci in drage šestošolke,  
 
ostajamo pri glagolu. Gradivo in navodila najdete v spletni učilnici. 
 
Vaša učiteljica 

 

 

 

 



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  
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