
UČNO GRADIVO ZA 6. c, PONEDELJEK, 18. 5. 2020 

0. URA: DOPOLNILNI POUK ANGLEŠČINA 

Dragi šestošolci, šestošolke! 
 
V spletni učilnici vas čakajo rešitve vaj od prejšnje ure in nekaj novih vaj za utrjevanje. 
 
Učiteljica Lučka Rančigaj 

 

1. IN 3. URA: SLOVENŠČINA 

Dragi šestošolci in šestošolke, 

nov teden, novi dve uri in nova snov. Radi gledate risanke, filme? Poznate risanko Hotel 

Transilvanija? Če da, se poskušajte spomniti česa o njej. Če ne poznate, pa vas bo mogoče 

naslednje besedilo spodbudilo k ogledu ali pa morda odvrnilo od njega. Prebrali boste namreč 

oceno ali kritiko. To je besedilo, v katerem avtor poda svoje mnenje o kakem delu, filmu, risanki 

… in ga utemelji.  Več vas čaka v spletni učilnici. 

Ne pozabite tudi na zoom srečanje, ki ga bomo izvedli ob 10.00, in sicer s tistimi učenci, ki morate 

pridobiti oceno obvezno, ostali pa se lahko pridružite po želji. Vabilo vas čaka v spletni učilnici.  

Vaša učiteljica 

2. URA: GLASBENA VZGOJA 

Glasbena umetnost 6. c/ 18.5.2020 

Naloga: 

• Napiši naslov POPULARNA GLASBA 

• Prepiši rdeče tiskano besedilo 

 

POPULARNA GLASBA/ POPEVKA 

Popularna glasba se nanaša na različne  

     glasbene zvrsti, razširjene med različnimi  

   družbenimi skupinami. Pogosto jih predvajajo po radiu, televiziji in     svetovnem spletu. 

 

• Po zahtevnosti je enostavnejša, saj uporablja ponavljajoče se melodične in harmonske vzorce. Skladbe nimajo 

trajnejše vrednosti in hitro tonejo v pozabo.   

• Glasba je dostopna  širšim množicam – populaciji.  Imajo zabavno, romantično vsebino  lahko pa izražajo protest. 

Poslušaj primere:  

https://www.youtube.com/watch?v=RXLciXasc4Y S&S 

https://www.youtube.com/watch?v=RXLciXasc4Y


https://www.youtube.com/watch?v=Tt7nPLQB3Ak Sladoled 

 

Pošlji: 

https://www.youtube.com/watch?v=2lCW9EfJ7Vc 

Jaz sem izbrala popevko na zgornjem naslovu. 

Odgovori v rubriko – razgovor z učiteljem: 

• Izberi svojo popevko,(yt) napiši naslov in  izvajalca, skopiraj internetni naslov in ga 

prilepi . 

 

Lp 

Mija 

 

4. URA: ANGLEŠČINA 

Pozdravljeni šestošolci, šestošolke, 

v preteklem tednu ste zelo pridno reševali in oddajali naloge v spletni učilnici. Upam, da vse tudi skrbno 

pregledate. Ste vsi naredili popravo v zvezek za opis dne svojega družinskega člana? Popravljen sestavek 

najdete v spletni učilnici. 

Danes pa bomo utrjevali besedišče, ki smo ga letos obravnavali. Povezave na interaktivne vaje najdete 

spodaj. Sedaj pa hitro klik na svetovni splet. 

A wonderful week to you all! 

Mojca Vidmajer 

 

Colours (barve) 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/colours 

 

Rooms and furniture (sobe in pohištvo) 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/home 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/living-room  

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/bedroom 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/kitchen 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/bathroom 

 

Weather (vreme) 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/weather 
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Animals (živali) 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/animals 

 

Body parts (deli telesa) 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/body-parts 

 

Daily activities (vsakodnevne aktivnosti) 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/daily-routine 

 

Holidays (prazniki) 

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/christmas 

 

5. URA: NARAVOSLOVJE 

Dragi učenci, drage učenke! 
  
V prejšnjem tednu ste na veliko ponavljali in se učili, zato ta teden dobite ustne ocene. Da ne bo preveč dela in se 
lahko dobro pripravite na spraševanje, drugega dela pri NAR ne bo. Razmnoževanje bomo utrdili naslednji teden, če 
bo šlo v zoomu. 
  
Uspešen teden vam želim! 
Vaša učiteljica 

 

6. IN 7. URA: NRA – neobvezni izbirni predmet računalništvo 

6. in 7. učna ura – neobvezni izbirni predmet NRA 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

http://nraborut.blogspot.com/2020/05/projektno-delo_14.html 

6. IN 7. URA: NTE – neobvezni izbirni predmet tehnika 

LES 

Čas izvedbe: 18.4. do 24. 5. 2020  

V času, ko ima učenec možnost. 

Pozdravljen ustvarjalec/ka.  

Upam, da si pri prejšnji nalogi dobil kakšne ideje za ustvarjanje. V tem tednu boš zgradil šotor iz vej, lahko 

pa se znajdeš in doma postavite večji šotor in imate indijanski žur. 

I V KOLIKOR LAHKO GREŠ V GOZD, NABERI VEJICE DEBELINE PRSTA, LAHKO 

UPORABIŠ TUDI PALČKE ZA RAŽNJIČE. 
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Na povezavi si poglej, kako sestaviš in zvežeš palice.  

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

 

II  POSTAVI PALICE V PIRAMIDO IN ČEZ PALICE POLOŽI BLAGO, KI GA IMAŠ NA 

RAZPOLAGO. 

Če si v naravi, lahko šotor prekriješ z lubjem ali listjem.  

 

 

Uporabiš pa lahko blago.  

 

 

 

 

 

 

 

 

III  INDIJANSKI VIGRAM 

Če imaš možnost, lahko doma na vrtu postavite indijanski šotor, ki ga imenujemo vigram.  

Potrebuješ:  

- 3 ali 4 fižolovke 

- vrvico 

- ščipalke 

- staro rjuho 

Vse fižolovke postavimo skupaj. Zgoraj jih zvežemo z vrvico, kot smo si ogledali na posnetku. Pokrijemo 

jih s staro rjuho. Za boljšo trdnost rjuho  z notranje strani spnemo s ščipalkami.  

IV  ČE VAS JE VEČ, SE LAHKO GRESTE NASLEDNJO IGRO 

Razdelite se  v dve plemeni. Prvo pleme je v hiši. Drugo pleme steče od hiše in med tekom pušča za seboj 

sled palčk, kamenčkov, listov, kar je pač na razpolago. Ko pretečejo že precej poti poiščejo skrivališče, se 

posedejo in čakajo na zasledovalce. Po 15 minutah se na pot odpravi prvo pleme. Le koliko časa bodo 

potrebovali, da drugo pleme najdejo? 

Želim ti obilo zabave pri delu in indijanski pozdrav. 

Lahko mi pošlješ tudi fotografijo preko sporočila ali pošlješ na e-mail jerica.rajsek@guest.arnes.si. 

  Jerica Rajšek 

 

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

