
6. b – Učno gradivo za 4. 5. 2020 

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

učilnico. 

0. ura – Dopolnilni pouk – angleščina, Lučka Rančigaj 
 

Gradivo se nahaja v spletni učilnici eA. 
 

1. ura – Glasbena umetnost, Mija Novak 
 

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 simfonijo 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                                    

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


2. ura  - Šport, Simona Tomšič, Žan Ocvirk 
 

GIBLJIVOST 

 

 
 

Gibljivost ali fleksibilnost je motorična sposobnost doseganja maksimalnih razponov gibov v 

sklepih ali sklepnih sistemih (pomeni, da lahko naše mišice s sklepi kar najbolj raztegnemo). Igra 

izjemno vlogo pri optimalni telesni pripravljenost posameznika tako športnika kot ostalih ljudi. 

Gibljivost lahko izvajamo aktivno (z mišico, ki jo napenjamo raztezamo nasprotno mišico – 

primer: če napenjamo triceps (triglavo nadlaktno mišico) potem raztezamo nasprotno mišico biceps 

(dvoglavo nadlaktno mišico)) ali pasivno (primer: s pomočjo uteži, partnerja ali lastne teže). Na 

podlagi raziskav, so dokazani naslednji učinki gibljivosti:  

- če smo primerno gibljivi, se navadno tudi bolje počutimo, 

- v primeru, da zmanjšamo svojo športno vadbo ali z njo prekinemo, se zmanjša tudi splošna 

gibljivost v sklepih, kar lahko oteži izvajanje tudi običajnih vsakodnevnih opravil, 

- zmanjšana gibljivost vpliva tudi na poslabšano gibalno izraznost človeka (kakovost in estetiko-

lepoto gibanja), 

- pri mlajši starostnih skupinah je 80 % bolečin v križu posledica predvsem zmanjšane 

gibljivosti v nekaterih pomembnejših sklepih, ki podpirajo hrbtenico (kolčni sklep), 

- dobra gibljivost je zelo pomembna za dober razvoj in izraz drugih motoričnih sposobnosti 

kot so koordinacija, moč, hitrost,…, 

- z dobro gibljivostjo zmanjšamo možnost poškodb ter poskrbimo za večjo ekonomičnost 

gibanja. 

 

Kaj vpliva na izboljšanje ali poslabšanje gibljivosti?  

- Podkožno maščevje zmanjšuje gibljivost. 

- Daljše okončine (višji ljudje) so slabše gibljive(i). 

- Več mišic ima za posledico slabšo gibljivost (bodybuilderji so tako slabše gibljivi). 

- Ogreta mišica se lažje in bolj razteza (zato je zelo pomembno ogrevanje pred vadbo). 

- S staranjem se gibljivost zmanjšuje. 

- Ženske so za 20-30% bolj gibljive kot moški (zato je ritmična gimnastika v domeni žensk). 

- Najbolj smo gibljivi ob 12 h in 18 h, najmanj pa ponoči in okoli 14 h.  

 

Gibljivost vzdržujemo in razvijamo predvsem z gimnastičnimi razteznimi vajami. Z 

vsakokratnim raztegovanjem in primernim ogrevanjem pred vadbo lahko visoko stopnjo gibljivosti 

vzdržujemo v pozno starost. Vaje za gibljivost lahko izvajamo tudi vsakodnevno, ne glede na to ali 



se ukvarjamo s športom ali ne (primer: vsak izmed nas lahko 2 krat dnevno izvaja 15 minut raztezne 

vaje za boljšo gibljivost in s tem vpliva na boljše počutje). 

Praktični del 

 

UVOD 

- 5x30 poskokov s kolebnico (če kolebnice nimaš, poskoki brez) 

- dinamične ogrevalne vaje (3 za glavo, 3 za roke, 3 za trup, 6 za noge- VSE PO LASTNI 

IZBIRI- 12 PONOVITEV VSAKA VAJA) 

 

GLAVNI DEL 

- Izvajaj vse vaje na sliki tako, da držiš položaj in šteješ od 10 do 20 

 

ZAKLJUČNI DEL 

- Na mehki podlagi (postelja, odeja...) ponovi in zadrži položaj čimdlje (štej počasi do 5) 

- Vsak položaj ponovi 2x 

                                   STOJA NA LOPATICAH, LADJICA, MOST, MIZA 

 
 
 
 
 

 



3. ura  - Naravoslovje, Andreja Starman 

NAR 6. razred (4.-8. maj 2020) 
 
Zdravo dragi učenci in drage učenke! Počitnic je konec, nabrali ste si novo energijo, spet je čas 
za učenje.  
Prejšnjo uro smo si pogledali transport snovi po rastlinah. Tvoja naloga je, da v spletni učilnici 
odpreš rešen učni list in preveriš pravilnost tvojih odgovorov. Če imaš narobe – popravi, če ti 
kaj manjka – dopiši. 
 
Navodila, ki so pred tabo, so namenjena delu 2 uri zapored, se pravi za ta teden. V zvezek 
zapiši nov naslov: RAZMNOŽEVANJE RASTLIN 
S pomočjo vprašanj naredi zapis v zvezek. Snov najdeš v učbeniku na straneh 78 do 83. 
 

1. NASTANEK POTOMCEV 
Zakaj je pomembno razmnoževanje rastlin? 
Kakšni vrsti razmnoževanja poznamo? 
 

2. NESPOLNO RAZMNOŽEVANJE RASTLIN 
Kaj je nespolno razmnoževanje? 
Kateri deli rastlin omogočajo nespolno razmnoževanje? Našteješ in zapišeš lahko pod sliko, če 
nimaš tiskalnika, samo našteješ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ________________________   ________________________   ________________________    

  ________________________   ________________________   ________________________ 
 
Predlagam, da si ogledaš snov na tej povezavi: 
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1551/index.html, kjer si oglej animacijo na desni strani, ter 
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1551/index1.html.  
 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1551/index.html
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1551/index1.html


Dodatna naloga: mogoče ste ali še boste doma naredili potaknjence. Fotografiraj potaknjence 
v nastajanju in opiši, kako ste to naredili, ter oddaj v spletni učilnici pod komentar. Zelo radi 
se ukoreninijo listi afriške vijolice, vejice žive meje, vrtnic… 
 

3. SPOLNO RAZMNOŽEVANJE RASTLIN 
Kaj se združi pri spolnem razmnoževanju?  
Kakšni so potomci spolnega razmnoževanja? 
 

a) Cvet 
Kaj je cvet? 
V zvezek si skiciraj cvet in na skici označi njegove sestavne dele. Cvet lahko najdeš na domačem 
vrtu ali si pomagaš s shemami v učbeniku (str. 80) ali na 
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index1.html (animacijo lahko kadarkoli ustaviš, da si  
prebereš in označiš). Čemu služijo posamezni deli oz. kakšno nalogo imajo – dopiši na skici. 
 
Dodatna naloga: oglej si različne cvetove, ki jih najdeš na vrtu, travniku, gozdu… So vsi enaki?  
 

b) Opraševanje  
Kaj je opraševanje? 
Kaj oprašuje rastline? 
* 
* 
* 
 
Na cvetove češnje v vrtu rade priletijo žuželke: čebele, čmrlji, metulji in druge. Medtem, ko 
pijejo medičino, nevede tudi oprašujejo, zato takim rastlinam rečemo ___________________. 
 
Poglej si video na https://www.youtube.com/watch?v=bqHC4jvl0zo. Kaj se lahko zgodi, če 
zaradi onesnaževanja in prevelike uporabe kemijskih pripravkov pogine veliko število živalskih 
opraševalcev? 
 
Vse več ljudi se zaveda, da potrebujemo žuželke, zato zanje pripravljamo hotele za žuželke. 
Čemu so namenjeni? Fotografiraj svojega, če ga imate na vrtu, ali na spletu poišči sliko. Prilepi 
jo v zvezek. Skico lahko tudi narišeš, če nimaš tiskalnika. 
 
Precej več cvetnega prahu imajo rastline, ki jih oprašuje veter. Takim rastlinam rečemo 
_______________________. Cvetni prah (pelod) takih rastlin je zelo majhen in ga je ogromno. 
Zato ima spomladi veliko ljudi izražene simptome srbečih oči, kihanja in redkega izcedka iz 
nosu, ko ta pelod vdihnejo. Te osebe trpijo zaradi senenega nahoda oziroma imajo alergijo na 
cvetni prah. Pobrskaj po spletu in napiši vsaj 3 rastline, ki povzročajo seneni nahod: 
  ________________________   ________________________   ________________________ 
 
Količino cvetnega prahu se vidi tako, da so spomladi robovi luže rumeni. Tudi na avtomobilih, 
ki dlje časa stojijo, je rumen prah. Poglej si video na 
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index2.html spodaj desno. 
 
Tudi pod vodno gladino rastejo rastline s cvetovi. Kaj pa oprašuje njih? _____________ 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index1.html
https://www.youtube.com/watch?v=bqHC4jvl0zo
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index2.html


 
c) Oploditev  

Kaj je oploditev?  
 
Oglej si shemo v učbeniku na strani 82 in dopolni spodnji sestavek – prepiši ga v zvezek. 
Pomagaš si lahko tudi z animacijo na https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index3.html levo. 

 
 
V dokazilo mi v spletno učilnico do petka, 8. maja, oddaj fotografije skice cveta in dopolnjenega 
zadnjega sestavka. Znanje boš utrdil/a naslednji teden z vprašalnikom v spletni učilnici. 
 
Prijeten teden ti želim! 
Tvoja učiteljica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1548/index3.html


4. ura  - Angleščina, Lučka Rančigaj 

Dragi šestošolci/ šestošolke! (4. 5. 2020) 

Pa smo zopet skupaj. Upam, da ste si odpočili in nabrali energije za nove izzive.  

Danes si boš najprej pregledal/a nalogi 55 in 56 v delovnem zvezku. Rešitve najdeš na spletni 

povezavi http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U3DZ.pdf 

Za naloge 52, 53 in 54 ni rešitev, ker se navezujejo nate. 

Danes boš v spletno učilnico prejel fotografiran pisni preizkus, ki smo ga pisali 11. 3. 2020. V 

navodilih za delo v spletni učilnici so tudi natančni kriteriji in opisniki ocenjevanja. Prosim, da 

pregledaš svoj pisni preizkus in mi sporočiš, če imaš kakšno vprašanje.  

Vsa nadaljnja navodila so v spletni učilnici. 

Učiteljica Lučka Rančigaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U3DZ.pdf


5. ura  - Matematika, Danica Gobec 

PLOŠČINA PRAVOKOTNIKA, 4. 5, 5. 5 2020, 2. šolski uri 

SDZ 87 – 89  

V pretekli uri smo spoznali, kako določimo ploščino lika. Danes pa bomo ugotovili, kako 

izračunamo ploščino pravokotnika. 

 

1. V zvezek napiši naslov: PLOŠČINA PRAVOKOTNIKA 

 

2. Opazuj (ničesar ne prepisuj) slike z zapisanimi: dolžino pravokotnika (𝑎), širino pravokotnika 

(𝑏) in ploščino pravokotnika (𝑝) in poskusi ugotoviti, kako izračunamo ploščino pravokotnika. 

 

 

 

 

 

 

𝑎 = 4 cm          𝑎 = 4 cm          𝑎 = 4 cm         𝑎 = 4 cm 

𝑏 = 1 cm           𝑏 = 2 cm              𝑏 = 5 cm         𝑏 = 7 cm 

𝑝 = 4 cm2          𝑝 = 8 cm2          𝑝 = 20 cm2       𝑝 = 28 cm2 

 

 

Če imaš možnost, si lahko še več podobnih primerov ogledaš na spletni strani: 

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/1240/index1.html  

Na desni polovici strani zgoraj lahko s premikanjem krožca po premici, spreminjaš širino 

pravokotnika in opazuješ dobljene ploščine.  

 

3. V zvezek zapiši ugotovitev, kaj je to ploščina pravokotnika in obrazec po katerem jo 

izračunamo. Če imaš težave prepiši okvirček Nauči se v SDZ na strani 87 ali spodnji zapis: 

 

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/1240/index1.html


 

 

 

 

 

4. Oglej 

si prvi 

rešen primer na strani 87. Ni ga potrebno prepisovati, le natančno ga preberi in si ga oglej, da 

ga boš razumel/-a. 

Pripenjam ti sliko, kjer je še posebej poudarjeno, na kaj moraš biti pozoren/-a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Oglej in prepiši drugi rešen primer. Reševanje v  SDZ je podobno tistemu pri podanem obsegu 

in eni stranici. 

 

Dodajam ti sliko z obrazcem, po katerem lahko izračunaš drugi primer, v kolikor ti način z 

enačbo in premislekom ne leži najbolje. V tem primeru prepiši reševanje s slike: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pozorno si oglej še tretji rešen primer v SDZ na strani 88.  

Reševanje: 

𝒃 = 𝒑 ∶ 𝒂  

𝑏 = 180 ∶ 15  

𝑏 = 12 cm 

Opomba: 

Če bi imeli podano ploščino 

(𝑝) in širino (𝑏), bi dolžino 

(𝑎) izračunali po obrazcu: 

𝒂 = 𝒑 ∶ 𝒃  



 

7. V SDZ na straneh 88, 89 reši naloge: 58, 59, 60, 62, 63 in 64. Obvezno preveri pravilnost svojih 

rešitev. 

 

Reševanje nalog 63 in 64 si lahko ogledaš na posnetkih: 

 

https://drive.google.com/open?id=1M_h6ab2PfbKf2M8LZLHbdih8Qt6_4677  

 

https://drive.google.com/open?id=1EdZq3GGcEieSefcjqsMmm22-9m9SvX4h  

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

V primeru težav in nejasnosti mi piši. 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1M_h6ab2PfbKf2M8LZLHbdih8Qt6_4677
https://drive.google.com/open?id=1EdZq3GGcEieSefcjqsMmm22-9m9SvX4h
https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del_2019.pdf


6. in 7. ura  - Računalništvo (neobvezni izbirni predmet), Borut Petrič 

Navodila najdeš na spodnji povezavi: 

https://nraborut.blogspot.com/2020/05/navodila-za-projektno-delo.html 

 

6. in 7. ura  -  Tehnika in tehnologija (neobvezni izbirni predmet), Jerica Rajšek 

IZDELEK ZA PROSTI ČAS 

Čas izvedbe: 4.5. do 8. 5. 2020  

V času, ko ima učenec možnost. 

Pozdravljen/a ustvarjalec/ka.  

Prazniki in prosti dnevi so kar prehitro minili. Ampak saj je samo še malo do velikih počitnic 

in v tem času bomo naredili še kakšen izdelek, pridobili pa boste tudi oceno na daljavo. 

Potrudi se pri izdelavi letala, saj ti bom delo in razlago ocenila.  

Se spomniš, ko smo v razredu izvedli tekmovanje s papirnatimi letalci in se pogovarjali o tem, 

kaj je pomembno pri spuščanju? Izdelaj vsaj dvoje letal po lastni izbiri in mi pošlji fotografijo 

letala, ki je letelo najdlje. Zraven napiši, od česa je bila odvisna dolžina leta letala. 

I IZ PISARNIŠKEGA PAPIRJA IZDELAJ LETALA 

Navodila za izdelavo in teoretične osnove spuščanja papirnatih letalc: 

https://www.youtube.com/watch?v=bVCCFxfOxus&feature=youtu.be 

POMOČ:  

1inč je približno 2.5 cm. 

Pregibe dobro utrdi. 

Pazi na konice, da jih ne zmečkaš. 

V video si poglej, kako spuščati letalce. 

 Tukaj pa najdeš še vse mogoče primere letal glede na zahtevnost sestavljanja. 

https://www.foldnfly.com/index.html#/1-1-1-1-1-1-1-1-2 

https://nraborut.blogspot.com/2020/05/navodila-za-projektno-delo.html
https://www.youtube.com/watch?v=bVCCFxfOxus&feature=youtu.be
https://www.foldnfly.com/index.html#/1-1-1-1-1-1-1-1-2


 

II  TRENIRAJ SPUŠČANJE LETAL 

 

 

 

 

III  POŠLJI MI FOTOGRAFIJO LETALA, KI JE LETELO NAJDLJE IN OPIŠI, 

OD ČESA JE BILA ODVISNA DOLŽINA LETA. 

 Želim ti  obilo zabave, zanimivih loopingov letal in dolge polete v neznano.  Lahko izvedeš 

tekmovanje z letalci v svoji družini. Pošlji mi fotografijo in opis preko komunikacije/sporočila 

ali pošlji na e-mail jerica.rajsek@guest.arnes.si.  

Do naslednjega tedna pa dober let.   Jerica Rajšek 

 


