
6. b – Učno gradivo za 29. 5. 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  
 
UPORABA ZEMLJEVIDA  

Nalogo boš reševal/a s pomočjo učbenika na strani 30 in 31.  

 

1. Katere elemente mora vsebovati zemljevid? 

2. Ločimo 3 vrste zemljevidov, splošne, tematske in posebne. Izpiši, kaj prikazuje vsak izmed 

njih? 

3. Reši vajo 1 v DZ, na strani 54 .  

 
2. ura  - Slovenščina, Dobrila Vučenović 
 

Šestošolci, šestošolke, 

zadnja ura slovenščine v tem tednu. Spoznali ste novo besedno vrsto prislov. Današnjo uro 
bomo namenili utrjevanju znanja, ki ste ga usvojili. Več vas čaka v spletni učilnici. 

Želim vam uspešno delo in lep konec tedna. 

Učiteljica Dobrila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

LIKOVNA UMETNOST 

4. naloga – ILUSTRACIJA S SENCO 

 

Likovno področje: RISANJE 

Likovna naloga: Ilustracija s senco 

Okvirni čas: 2 uri 

 

Lepo pozdravljeni.  

Pri tej nalogi boste iskali in raziskovali sence in razmišljali ob tem o različnih motivih, 

kompoziciji, obliki, liniji…in še o kakšnem likovnem elementu.  

Skozi primere umetnikov boste videli, o čem bo govorila likovna naloga.  

 

1. Razišči umetnika v videu 

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

 

Vincent BAL, belgijski filmski režiser, ki se ukvarja tudi z ilustracijami, ki jih 

ustvari s sencami vsakdanjih predmetov in jim doda risbo.  

 

Njegovo ime vpiši v brskalnik in razišči njegova dela.  

 

Poglej še ta video, da dobiš navdih.  

https://www.youtube.com/watch?v=sC1_acygl7U 

 

2. Priprava svetlobe 

Preberi nekaj o senci v e-učbeniku za NAR 7.razred, str. 73:  

https://eucbeniki.sio.si/nar7/1217/index2.html 

https://www.youtube.com/watch?v=lkMlYUIwsCU
https://www.youtube.com/watch?v=sC1_acygl7U
https://eucbeniki.sio.si/nar7/1217/index2.html


 

Če boš delal-a z umetno svetlobo, bo senca ostala na svojem mestu ves čas ustvarjanja, 

zato si lahko privoščiš več časa za ustvarjanje.  

 

Če boš delal-a zunaj, pa bodi pozoren-na, kako in kje pada svetloba in kam meče senco. 

Bodi pozoren/na na senco istega predmeta v različnih delih dneva. Opazuj jo dlje časa, 

mogoče boš iz istega predmeta lahko ustvaril-a več ilustracij, ker bo senca drugačna ☺ 

Pri ustvarjanju moraš biti hitrejši-a, saj se senca spreminja.  

 

 

3. Priprava pripomočkov 

- Namizna luč, sobna luč ali sonce ☺ 

- Potrebuješ vsakodnevne predmete za ustvarjanje sence ali pa se sprehodi okoli 

hiše ob sončnem dnevu (ob različnih delih dneva, da boš lahko opazoval-a sence 

istih predmetov v različnem času dneva) 

- Če delaš z namizno svetilko, poišči manjše predmete (npr. kar iz peresnice, iz 

kuhinje ali kopalnice, delavnice…).  

- Svinčnik, nalivnik, flumastri, list papirja, lahko je tudi časopisni papir 

- Veliko domišljije 

 

4. Kriteriji za oddajo izdelka:  

- na fotografiji mora biti viden predmet, ki meče senco 

- na fotografiji mora biti dobro vidna ilustracija 

- ilustracija mora biti črtna risba (upoštevaj vsa načela črtne risbe) 

- fotografija mora biti estetska in posneta pod ugodno svetlobo, da se bo ilustracija 

čim lepše videla (za zgled naj ti bodo umetnikovi končni izdelki, ki jih že objavi na 

spletu kot fotografijo) 

- ODDAJ VSAJ TRI SVOJE AVTORSKE IZDELKE - na ilustraciji mora biti obvezno tvoj 

podpis (spodaj desno ali kje drugje na ilustraciji).  

Prosim, ne kopiraj idej, saj verjamem, da boš našel-la prav posebno, čisto novo, 

svojo idejo! Ideje na spletu naj ti bodo res zgolj samo za navdih! 



 

V dodatni priponki k tej nalogi najdeš tudi tabelo, kjer preveriš, če si 
vse naredil po navodilih. 
Pod tabelo, prilepi fotografije in mi pošlji dokument na e-mail. 
(urska.art@gmail.com) 
 
 

 

 

5. Nekaj slikovnih primerov:  

      

 

mailto:urska.art@gmail.com


      

KOMAJ ČAKAM TVOJE PRISPEVKE! 

Tvoja učiteljica Urška 

 

 

 

5. ura  - Matematika, Danica Gobec 

Danes se bomo naučili računati prostornino kvadra. Poglej v spletno učilnico, kako se 
to naredi. 

 

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

Navodilo je enako kot prejšnjo uro zato ga lahko najdeš v zbirniku za sredo, 27. 5. 2020.  


