
Učno gradivo 6.Č za 14.5.2020 (petek) 

 

MAT 

Obsege in ploščine likov smo utrdili. Sedaj bomo znanje nadgradili in uporabili pri 
računanji Površine kvadra. Natančna navodila z razlago so objavljena v spletni 
učilnici. 

 

GUM 

PONOVITEV! 

Pozdravljeni učenci! 

Ponovite pesmice, ki smo se jih naučili, ko smo bili še v šoli: Mazurka, Če študent na rajžo 
gre, V dolini tihi, ČUK SE JE OŽENIL in LJUB'CA MOJA.  

 

Kar smo se naučili in zapisali moramo tudi ponoviti! Ukvarjali smo se z glasbenimi oblikami. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glasbene oblike 

SONATA je skladba s tremi deli: 

UVOD, JEDRO, ZAKLJUČEK. Ima več 

stavkov. 

RONDO skladba kjer se 

ena melodija ponavlja. 

SIMFONIJA skladba za simfonični 

orkester. Ima več stavkov. 

KONCERT skladba za solista in 

orkester. Ima več stavkov. 

Zgornji miselni vzorec je kratek zapis o glasbenih oblikah.  

Sedaj pa nekaj vprašanj na katera si odgovori ustno! 

1. Katere glasbene oblike imajo več stavkov? 

2. V kateri skladbi se ena melodija ponavlja! 

3. Katera skladba ima tri dele?  

4. Poslušal si Mozartovo skladbo za veliki orkester. Kako se je imenovala?* 

Lep pozdrav! 

Mija 

 

 



ZGO 

ZGODOVINA, 6. č,  11. 5. 2020 in 15. 5. 2020 

 V spletni učilnici te čaka gradivo, da si ga ogledaš in navodila za pripravo izdelka za oceno. 
 

 Napiši naslov: Družina skozi čas 
 
V učbeniku preglej strani 70 – 75. 
 
1. Nariši in izpolni tabelo (ne prepisuj celih povedi, zapiši samo ključne besede): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. V arhivu Vesele šole se sprehodi po učni poti o družini skozi čas: 

http://arhiv.veselasola.net/veselasola.net/portal/ucne_poti/plus-druzina-

20130104/index#state=1 

ŠPO 

Vsako vajo izvajajte 20 do 30 sekund, nato počivajte 30 sekund. Naredite 3 ponovitve (kroge) 

vseh vaj. Intenzivnost lahko povečujete tako, da krajšate odmore in podaljšujete čas izvajanja 

vaj. 

Za izvajanje vaj potrebujete tri stvari: 

brisačo (za podlago), uro (za merjenje časa) in 2 plastenki z vodo (namesto uteži). 

Vaje izvajajte v zaporedju, kot so prikazane v posnetku: 

- Izpadni korak z dvigom rok 

- Dvig plastenk z upogibom trupa 

- Sklece z dvigom roke 

- Počep z odročenjem 

- Plank (opora na podlahteh) 

 

Posnetek izvedbe vaj najdete na tej povezavi: 

https://aktivni.metropolitan.si/fitnes/vaje/video-5-top-vaj-za-moc-in-cvrsto-telo/ 

 

 

Naloge moških Naloge žensk 

Prazgodovina 

  

Prve civilizacije 

  

Antika (Stari Grki, 
Rimljani) 

  

Srednji vek 

  

http://arhiv.veselasola.net/veselasola.net/portal/ucne_poti/plus-druzina-20130104/index#state=1
http://arhiv.veselasola.net/veselasola.net/portal/ucne_poti/plus-druzina-20130104/index#state=1
https://aktivni.metropolitan.si/fitnes/vaje/video-5-top-vaj-za-moc-in-cvrsto-telo/


NAR 

Dragi učenci in učenke, 

današnja ura je namenjena ustnemu ocenjevanju znanja. 

Povezava za vstop v ZOOM te čaka v spletni učilnici. 

Učiteljica 

 

SLJ 

Dragi šestošolci in šestošolke, 

pa je pred nami zadnja ura slovenščine. Ostajamo pri opisu športa. Navodila za današnjo 

uro vas čakajo v spletni učilnici. 

Vaša učiteljica 

NEMŠČINA 

Neobvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
6. razred 

Navodilo za delo: SREDA, 13. 5. 2020 & PETEK, 15. 5. 2020 

 

Dragi učenci! 

Upam, da ste zdravi in dobrega počutja ter da vas preveč ne tare spomladanska utrujenost.  

Danes v prilogi (spletna učilnica) najprej najdete lestvico najboljših v kvizu in pregled vaj, ki 

ste jih reševali prejšnji teden.  

Današnje naloge se lotite počasi, preudarno in premišljeno. V veliko pomoč vam bo v 

naslednjem tednu, ko boste dobili navodila za pripravo izdelka, ki bo ocenjen. Ampak o tem 

več naslednji teden.  



Na spodnji povezavi vas čaka interaktivni list z vajami bralnega razumevanja. Vsa tri besedila 

se odvijajo v trgovini, zato pri odgovorih razmišljajte o nakupovanju. Delovni list tako, kot si že 

navajen/a pošlješ na moj elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de  

 https://www.liveworksheets.com/yo460652ec  
 

Še nekaj namigov za uspešno reševanje. 

 Vsi odgovori se nahajajo v besedilih, zato naloge rešuj s pomočjo besedil.  

 Če ne gre drugače, si lahko pomagaš tudi s slovarjem (klikni na povezavo).  

 Dobro razmisli, preden kaj zapišeš. 

 Kaj že v nemščini pišemo z veliko začetnico? 

 Namesto ä, ö, ü, ß lahko pišeš tudi ae, oe, ue, ss. 

 

Nalogo je potrebno oddati do TORKA, 19. 5. 2020. Potrudi se po svojih najboljših močeh.  

 

Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine 
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