
6.A 

PROGRAM VSEH PREDMETOV ZA POUK NA DALJAVO 

 

ANGLEŠČINA 

Učiteljica: Nely Kozlan 

Število ur: 4 

Pozdravljeni učenci! 

Upam, da se dobro počutite v izolaciji in da ste zdravi. Mislim, da je v danih okoliščinah  to najboljši 

način, da nadaljujemo z delom in preprečimo širjenje virusa. 

Spodaj je program dela za ta teden po dnevih, ko imamo na urniku angleščino. Sledite navodilom.  

V zvezke napišete naslov in vaje iz učbenika.  

Za poslušanje besedil boste rabili računalnik/tablico in zvočnike/slušalke. Kliknite na 

povezavo. Ko ste na strani Project Audio, kliknite na naveden gumb. 

V delovnem zvezku rešite, kar je navedeno v navodilih.  

Predlagam, da delate po dnevih, ker boste imeli tudi pri drugih predmetih veliko dela. Ko se vrnemo 

v šolo, bomo znanje preverili. 

Pod tabelo je še dodatna razlaga, ko je potrebna. Uporabljajte slovarček, ki je na koncu DZ in 

spletne slovarje: 

Ang/slo, slo/ang   https://sl.pons.com/prevod  

Angleški slovar + izgovorjava https://www.ldoceonline.com/ 

ŽELIM VAM USPEŠNO DELO! 

 

 

PONEDELJEK 

 

 

 

Zaporedna ura: 99 

 

A FLAT 

 

- Če še nisi, dokončaj načrt hiše v zvezek - UČB str 55 naloga 7  

- S pomočjo tega besedila opiši vaše stanovanje ali hišo. Izberi si en 

prostor in napiši kaj je v njem. 

- Lahko opišeš svojo sanjsko hišo - My dream house 

 

- reši vse naloge v DZ str 44 in 45. 

 

 

TOREK 

 

 

  AT HOME  - ponovitev 

 

Še enkrat preberi besedilo, ki ga imaš na delovnem listu. 

- V zvezek prepiši naslednja vprašanja in odgovori: 

https://sl.pons.com/prevod
https://www.ldoceonline.com/


 

 

Zaporedna ura: 100 

When is the Johnson's cleaning day? 

What does mum usually do? (kaj po navadi počne?) 

What is she doing right now? (kaj počne v tem trenutku?) 

What does dad always do? 

What is he repairing now? 

What is Marco taking to the bin? 

Where is Tina putting the bottles? 

What is the dog doing? 

 

 

 

SREDA 

 

 

 

 

 

Zaporedna ura: 101 

 

V zvezek napiši naslov Amy's town  (UČB str 56/1) 

- Poslušaj besede – klikni na spodnjo povezavo  
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguag
e=en   

in na gumb Page 56, Exercise 1a 

- ponovi besede na glas – Pod št 2 je theatre in ne shop kot je na 

sliki!! 

- Izpiši besede v zvezek 

- Slušno razumevanje – klikni na zgornjo povezavo in na gumb 

Page 60, Exercise 1. Poslušaj najmanj 2x. 

   

Tunbridge Wells 

How many chilometres is Tunbridge Wells from London? 

Is it an old town? 

Has it got a castle? 

Why is Tunbridge Wells famous? 

What is there in the old part of Tunbridge Wells? 

When is the old market? 

Is the police station in the old or in the modern part of 

town? 

How many thetres are there in the modern part? 

What is opposite the park? 

Where do people work in London? 

  

- Reši DZ 46/1 

 

 

 

ČETRTEK 

 

 

 

 

Zaporedna ura: 102 

Is there /Are there…? UČB 56/3 

 

- Naloga 3 - Preberi dvogovore in jih prepiši v zvezek. 

a) Excuse me, is there…? 

 

- Odgovori na vprašanja 

- V zvezek prepiši naslednja vprašanja: 

 

Is there a post office in your town? Yes, there is./ No, there isn't. 

Are there any shops? Yes there are./ No, there aren't. 

 

- Naloga 5 – na podlagi tabele tvori vprašanja in odgovore, kot v 

primeru -  Ustno. 

- Reši naloge v DZ 46/2,3,4 

*Dodatna razlaga je v DZ str 71/5.2, 5.3 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=si&selLanguage=en


 MATEMATIKA                                             Učiteljica: Lisan Vežnaver Hrvatin 

 

Ponedeljek  

PONOVITEV: DOLŽINSKE ENOTE IN MERJENJE OBSEGA (UČB stran 141). 

1. Preberi stran 141, 142.  

2. V zvezek naredi zapis prebranega: naslov, pomembne razlage (v učbeniku v 

okvirčkih).  

3. Na strani 142 preberi naloge REŠENI PRIMERI. 

4. Utrjevanje in ponavljanje: UČB stran: 142 ⁄ 3,4,5 

 

Torek: 

UTRJEVANJE:  

UČB stran: 143 ⁄ 6, 7, 8, 10, 11 

 

Sreda: 

PONOVITEV: OBSEG PRAVOKOTNIKA IN KVADRATA (UČB stran 144). 

1. Preberi stran 144, 145.  

2. V zvezek naredi zapis prebranega: naslov, pomembne razlage (v učbeniku v 

okvirčkih).  

3. Na strani 145 preberi že rešene primere. 

4. Utrjevanje in ponavljanje: UČB stran: 146 ⁄ 1, 2, 3 

 

 

Četrtek: 

UTRJEVANJE:  

UČB stran: 146 ⁄ 4, 7, 8, 9, 10 

 

Danes te čaka še zadnja naloga. Fotografiraj vse kar si zapisal v zvezek  in mi pošlji na 

mail lisanv@osmarezige.si 

Ob prejemu tvojega maila, ti posredujem rešitve vseh nalog.  

 

 

DODATNE RAZLAGE IN NALOGE ZA UTRJEVANJE: 

 eucbeniki.si na spletu – matematika 6. razred (ZELO PRIPOROČAM ZA DODATNO 

RAZLAGO SNOVI. Poleg razložene vsebine, na voljo tudi naloge, ki omogočajo takojšnjo 

povratno informacijo o pravilnem reševanju). 

 interaktivne-vaje.si    

 Na voljo brezplačna gradiva od Rokuss Klett (delovni zvezek, samostojni delovni zvezek). 

Navodila za prijavo sem poslala vašim staršem preko e-asistenta.   

 Vse naloge ZMOREM TUDI TO v učbeniku. Če Vam je katera naloga prelahka, rešite nekaj 

primerov in pojdite na nalogo iz ZMOREM TUDI TO.  

 

Računalo lahko uporabljate le za preverjanje pravilnih rešitev!  

 

mailto:lvessnaver@gmail.com


SLOVENŠČINA 

Pozdravljeni, 

pripravila sem načrt šolskih obveznosti za tekoči teden. Datum pisnega ocenjevanja znanja bomo 

določili, ko se vrnemo v šolske klopi. V času, ko bo šola zaprta, preberite knjigo domačega branja in 

napišite spis po že danih navodilih. Spis boste oddali v prvem tednu, ko se ponovno vrnemo v šolske 

klopi. 

Vaše delo bom preverila z oddajo delovnega zvezka. Prav tako bom preverila tudi zvezek. 

Natančno berite dana navodila. 

Za vsa dodatna pojasnila in razlago sem na voljo na elektronskem 

naslovu:ucilnicaslovenscine@gmail.com. 

Ne pozabite na branje, branje se splača, ker: 

 spodbuja mišljenje, 

 zmanjšuje stres,  

 prinaša znanje,  

 širi besedni zaklad, 

 izboljšuje spomin,  

 izboljšuje spretnost pisanja , 

 nas umiri. 

 

Želim vam čim več energije in zdravja! 😊 Valentina Bradaš Turk   .  

Ponedeljek, 15. 3. 2020 

V zelenem delovnem zvezku preglej poglavja (samostalnik, osebni zaimek, pridevnik), ki smo jih 

obravnavali. Reši označene naloge in naloge, ki ste jih imeli za domačo nalogo. V zvezku opišite 

svojega prijatelja. V opis vključite čim več pridevnikov. Besedilo naj bo dolgo najmanj 20 povedi. 

(Str. 34/ naloga 11). 

Torek, 16. 3. 2020 

V zvezek prepiši vprašanji in nanje odgovori: 

 kaj je pridevnik? 

 katere vrste pridevnikov poznamo?  

Ponovi: 

 pravila za vrstni in svojilni pridevnik (list). 

mailto:ucilnicaslovenscine@gmail.com


Naslednjim samostalnikom določi 5 lastnostnih, vrstnih in svojilnih pridevnikov (zapiši jih v 

zvezek). 

AVTO, ZVEZEK, TORBA, MIZA, URA 

 

Sreda, 17. 3. 2020 

Reši naslednje naloge: 

zeleni delovni zvezek, str. 38/ 22, 23, 24, 25. 

Ko rešiš naloge, preveri ustreznost rešitev na https://besana.amebis.si/pregibanje/. 

 

Reši 

naslednje naloge:  

zeleni delovni zvezek str. 40/26, 27. 

V zvezku zapiši sklone in sklanjaj besedne zveze v ednini, dvojini in množini: rdeče kolo, nova hiša, 

sladko sadje (samo v množini),  

 

V 

zvezek zapiši naslov in prepiši besedilo: 

STOPNJEVANJE PRIDEVNIKOV 

Pridevnike stopnjujemo, ko primerjamo lastnosti samostalnikov med sabo. 

Npr. Naš avto je hiter, vaš avto je hitrejši, Markov avto je najhitrejši. (primerjamo 

samostalnik, tj. avto). 

Poznamo tri stopnje:  

 

          

 

 

 

 

Lastnostne pridevnike stopnjujemo na dva načina: 

 z obrazili (-ši; -ejši, -ji): lep, lepši, najlepši. 

 z besedami: bolj, najbolj, manj, najmanj 

rdeč  bolj rdeč najbolj rdeč 

 

najmanj zelen manj zelen zelen 

 

Četrtek, 18. 3. 2020 

Petek, 19. 3. 2020 

osnovna stopnja 

(OSNOVNIK) 

srednja stopnja 

(PRIMERNIK) 

najvišja stopnja 
(PRESEŽNIK) 

https://besana.amebis.si/pregibanje/


Z besedami stopnjujemo: barve, oblike, počutje (vesel). 

Reši naloge: 

zeleni delovni zvezek str. 42/ 28, 29. 

 

 

GEOGRAFIJA 

Sreda:  pri pouku geografije ste dobili navodila za izdelavo zemljevida in opis zanimive točke. V 

okviru pouka na daljavo za ta teden nadaljujte z izdelavo plakata in risanjem zemljevida vaše 

okolice. 

 

GOSPODINJSTVO 

Drage učenke in učenci! 

Po urniku imamo na teden 1 ali 2 uri, zato so spodaj na listu navodila za tekoči uri, ki bi sledili, če bi 

imeli pouk.  

Naloge rešite lahko na dva načina: 

1. Naloge rešujete na list v wordu in mi rešen list pošljete na email: 

tatjana.radivojevic@guest.arnes.si do konca tedna. 

2. Lahko list prepišete v zvezek in rešite naloge, pogledali jih bomo, ko se vrnemo. Napišite mi, 

da ste nalogo opravili v zvezek. 

PRVA URA Naloga 1. (36.,37.): Zgodovina prehranske piramide 

DRUGA URA Naloga 2. (37.,38.): Razvrščanje živil v skupine hranilnih snovi 

Snov se naučite. Če česa ne razumete, me na zgornji email lahko vprašate, bom zapisala razlago ali 

dala dodatna gradiva. 

Ostanite zdravi, 

Tatjana. 

 

 

 

 

  

mailto:tatjana.radivojevic@guest.arnes.si


 

 

 

 

  

LUM 6 Sreda                                            Nadja Janko 

ORNAMENT ali OKRASEK Tapetni okrasek,  
ritem,  
simetrično ravnovesje 
geometrijski motiv 

Navodilo: Na KARO papir (mat. zvezek) nariši kvadrat s stranico a = 14 cm. Pazi, da rišeš natanko po kvadratkih.  
Nato v kvadrat vriši še okvir (trije kvadratki ali 1,5 cm)  
Okvir pobarvaj z največ štirimi barvami, ki si sledijo v ritmu. Okrasek je poljuben. Uporabi flomastre. (V primeru, da 
flomastrov nimaš, uporabi barvice! Notranjost okraska boš naredil naslednjič! 



 

 

Figuralni ali predmetni kip 
 

Nefiguralni ali nepredmetni kip Mali kip ali 
miniatura 

Velik kip ali  

monumentalni kip  

figura, človeka ali živali 
portret, glava, torzo…  
oblika je prepoznavna 
figura =celo telo 
torzo =brez glave rok,nog 
 
 
                                                    
                                                    David 

Neka gmota ali masa 
abstraktno 
Težko prepoznamo kaj predstavlja 
 

 
 

So kipci 
namenjeni 
krasitvi 

Veliki ali monumentalni 
kip krasi parke ali mesta 
Večkrat upodablja bogove 
ali pomembne voditelje 

 
 

Vrsta kipov 

Prostostoječi kip je lepo obdelan iz vseh strani, lahko gremo okoli njega 
Arhitekturni kip je vezan na zgradbo, krasi zgradbo 
Portalni kip krasi vhod oziroma vrata 
Sestavljeni ali montažni kip je sestavljen iz različnih delov, materialov 
Gibljivi kip – mobile  se premika (v vetru, lahko se vrti, niha…) 
Spomenik - Pomembna oseba, spomin na dogodek, pogosto velik kip 
Land art –krajinska umetnost spremeni podobo kraja 
                                                                                                                                         Relief          sestavljeni kip     gibljivi kip 

Navodilo: Piši na list ali v zvezek LUM.  
Analiziraj spodnje slike in poišči ustrezne pojme prikazanemu kipu. 
Pomagaj z pojmi za pomoč! 

1. Motiv: človeški, glava 
Kompozicija:  
Vrsta:  
 
 

2. Motiv: nefiguralni, 
Kompozicija: 
Vrsta: prostostoječi, montažni 
 
 

3. Motiv:  
Kompozicija:  
Vrsta:  
 
 

4. Motiv:  
Kompozicija: navpična 
Vrsta:  

 
5. Motiv:  

Kompozicija:  

KIPARSTVO  Utrjevanje pojmov 

Pojmi za pomoč 
Motiv: Človeški (portret, glava, detajl, figura 
(sedeča, ležeča stoječa) torzo ali telo – sede 
 

Kompozicija: simetrična, asimetrična, razgibana, prosta, 
trikotna, krožna, vodoravna, poševna, dinamična, statična 



 

 

  

NTE - neobvezni izbirni predmet – Tehnika                                                                          Nadja Janko    

Plašč hiške natisni ali nariši na A4 format. Poljubno pobarvaj stene hiše in streho. 
Hišo izreži, pripogni robove (pazi da so robovi res ostri), hišo sestavi in zalepi. Lepilo nanesi samo na zavihke, ki so 
obarvani sivkasto. (pazi, da ne bo lepila preveč)  



 

NARAVOSLOVJE 

Drage učenke in učenci! 

Po urniku imamo na teden 2 uri, zato so spodaj na listu navodila za tekoči uri, ki bi sledili, če bi imeli 

pouk.  

Naloge rešite lahko na dva načina: 

3. Naloge rešujete na list v wordu in mi rešen list pošljete na email: 

tatjana.radivojevic@guest.arnes.si do petka.. 

4. Lahko list prepišete v zvezek in rešite naloge, pogledali jih bomo, ko se vrnemo. 

5. List z nalogami sprintajte, prilepite v zvezek in rešite. 

Snov se naučite. Če česa ne razumete, me na zgornji email lahko vprašate, bom zapisala razlago ali 

dala dodatna gradiva. 

Ostanite zdravi, 

Tatjana. 

 

NARAVOSLOVJE 

1. Ura na daljavo - 49. ura  

NASLOV: Steblo  

CILJ: Naučili se bomo zunanjo in notranjo zgradbo stebla, ter prepoznali razliko prečnega prereza 

stebla enokaličnice in dvokaličnice. 

KORAKI DO ZNANJA: 

1. Oglej in preberi ppt predstavitev, ki je v priponki. Prepiši si strani ppt predstavitve od 

strani 1 – 10. 

2. Odgovori na vprašanja za utrjevanje snovi: 

 Kaj je steblo? 

 Naštej štiri dele stebla, ki jih vidimo pri prečnem prerezu stebla! 

 V čem se razlikuje prečni prerez stebla enokaličnice od dvokaličnice? 

 Kako se imenujejo zarodne celice pri dvokaličnicah? 

 Opiši zunanjo zgradbo stebla (list 6 ppt) 

 Opiši rast stebla! 

 V kateri dve skupini delimo stebla? 

 

3. Odgovore in list za utrjevanje mi pošlji na email tatjana.radivojevic@guest.arnes.si. Ne 

pozabi napisati imena na list! Za dodatna pojasnila sem vam na voljo na zgornjem emailu. 

Lepo se imejte. 

mailto:tatjana.radivojevic@guest.arnes.si
mailto:tatjana.radivojevic@guest.arnes.si


2. ura na daljavo - 50. ura  

NASLOV: Olesenitev stebla  

 

 

 

 

 

CILJ: Naučili se bomo kako steblo oleseni 

KORAKI DO ZNANJA: 

KORAKI DO ZNANJA: 

1. Oglej in preberi ppt predstavitev, ki je v priponki. Prepiši si strani ppt predstavitve od 

strani 18.-22.. 

2. Odgovori na vprašanja za utrjevanje snovi: 

 Kdaj rastlina oleseni? 

 Kdo ima najpomembnejšo vlogo pri olesenitvi? 

 Opiši potek olesenitve! 

 Kako imenujemo olesenelo steblo? 

 Kaj je letnica in kaj nam pove? 

 Kaj je branika in kaj iz nje izvemo? 

 Če greš kaj na sprehod, naberi nekaj listov dreves in grmov ter jih poimenuj. 

 

3. Odgovore in list za utrjevanje mi pošlji na email tatjana.radivojevic@guest.arnes.si. Ne 

pozabi napisati imena na list! Za dodatna pojasnila sem vam na voljo na zgornjem emailu. 

Lepo se imejte. 

 

ZGODOVINA 

Učenci preberejo besedilo v učbeniku.  

Torek,   

ZGODOVINA 

 

 

 

 

 

Preberi v učbeniku besedilo o iznajdbah v 

srednjem in novem veku. Nato naredi miselni 

vzorec ali izpiske, ki morajo vsebovati 

odgovore na naslednja vprašanja: kako je 

deloval vodni mlin, kaj je parni stroj in kako 

je parni stroj spremenil svet. 

 

        Učiteljica, Petra Trošt 

mailto:tatjana.radivojevic@guest.arnes.si


Neobvezni izbirni predmet Računalništvo 5. in 6. razred 

Učiteljica: Lisan Vežnaver Hrvatin 

Četrtek, 19.3.2020 in 26.3.2020 

 

Na spletni strani Scratch klikni zavihek Ustvari.  

V zavihku Vadnice poglej posnetek Ustvari igro lovljenja. Poizkusi jo ustvariti.  

Sestavi ukaze tako, da se bo hobotnica premikala tudi gor in dol.  

Nato poizkusi sestaviti številčnico, ki šteje kolikokrat se hobotnica dotakne zvezde. Lahko uporabiš 

splet, za iskanje rešitve naloge.  

  

Spodaj je narejena zgodba iz posnetka v slovenščini.  

 

 

 



 

 

ŠPORT   

6. a;  ponedeljek 

 

1. Izvedi sklop gimnastičnih vaj (po tvoji izbiri; 2x za glavo, 3x za roke, 2x za trup in 3x za 

noge)  in vaje za krepitev rok in ramenske obroča (sklece), za trebušne  mišice (trebušnjaki, 

roke prekrižane na prsih), vaje za krepitev hrbtnih mišic (po lastni izbiri) in plank. 

 

2. a) Poglej si posnetek meta vortexa - https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59530.html 

b) na domačem dvorišču, travniku itd. poskušaj izvajati mete 

c) če nimaš vortexa lahko uporabite  tenis žogico (ali žogico približno enake velikosti in teže) 

d) na posnetku dekle uporablja križni korak za zalet, mi uporabljamo v šoli prisunski korak  

 

3. klikni na VAJE ZA UČENJE TEHNIKE META ŽVIŽGAČA in poskusi kakšno od teh 

 

4. če je možno slikaj ali posnemi kakšen met in mi ga pošlji na:  sport.osmarezige@gmail.com – 

NI OBVEZNO 

 

5. ne pozabi na varnost, ko izvajaš mete!!! in na ogrevanje rok in ramenskega obroča 

 

 

 Veliko se gibaj na prostem; hoja, tek, kolesarjenje, igranje na domačem 

dvorišču,….Poskušaj gibanje vključit v tvoj vsakdan, ne samo 3x tedensko. 

 

 V letošnjem šolskem letu bo potrebno še izvesti športno vzgojni karton, zato se potrudi 

v tem času, ko si doma, da izvajaš predvsem vaje za krepitev posameznih mišičnih 

skupin, da vzdržuješ vzdržljivost (hoja, tek, kolesarjenje) in vaje, ki vam jih 

posredujem. 

https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59530.html
mailto:sport.osmarezige@gmail.com


 

6. a;  sreda 

1. Izvedi sklop gimnastičnih vaj (po tvoji izbiri; 2x za glavo, 3x za roke, 2x za trup in 3x za 

noge)  in vaje za krepitev rok in ramenske obroča (sklece), za trebušne  mišice (trebušnjaki, 

roke prekrižane na prsih), vaje za krepitev hrbtnih mišic (po lastni izbiri) in plank. 

 

2. a) najprej ponoviš met žogice/vortexa z zaletom 

b) nato sledi vaja ZADEVANJE CILJA z žogico/vortexom  

c) določiš točko, ki jo poskušaš zadeti (lahko je vrv, ki visi z veje drevesa…),  

d) predlagam, da je ta točka na višini   

 

3. če je možno slikaj ali posnemi, kako si se lotil/a  te naloge in  pošlji na:  

sport.osmarezige@gmail.com – NI OBVEZNO 

 

 

4. ne pozabi na ogrevanje pred meti in varnost!!! 

 

 

 Veliko se gibaj na prostem; hoja, tek, kolesarjenje, igranje na domačem 

dvorišču,….Poskušaj gibanje vključit v tvoj vsakdan, ne samo 3x tedensko. 

 

 V letošnjem šolskem letu bo potrebno še izvesti športno vzgojni karton, zato se potrudi 

v tem času, ko si doma, da izvajaš predvsem vaje za krepitev posameznih mišičnih 

skupin, da vzdržuješ vzdržljivost (hoja, tek, kolesarjenje) in vaje, ki vam jih 

posredujem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sport.osmarezige@gmail.com


6. a;  petek 

 

1. Izvedi sklop gimnastičnih vaj (po tvoji izbiri; 2x za glavo, 3x za roke, 2x za trup in 3x za 

noge)  in vaje za krepitev rok in ramenske obroča (sklece), za trebušne  mišice (trebušnjaki, 

roke prekrižane na prsih), vaje za krepitev hrbtnih mišic (po lastni izbiri) in plank. 

 

2. a) izvedi vajo ZADEVANJE CILJA z žogico/vortexom in sicer na svoj način 

b) določiš točko, ki jo poskušaš zadeti (lahko je vrv, ki visi z veje drevesa, lahko je plastenka 

polna vode, karkoli…) 

 

3. svojo vajo opiši, lahko jo posreduješ na mail:  sport.osmarezige@gmail.com  

(NI OBVEZNO) 

4. ne pozabi na ogrevanje pred meti in varnost!!! 

 

 

 

 Veliko se gibaj na prostem; hoja, tek, kolesarjenje, igranje na domačem 

dvorišču,….Poskušaj gibanje vključit v tvoj vsakdan, ne samo 3x tedensko. 

 

 V letošnjem šolskem letu bo potrebno še izvesti športno vzgojni karton, zato se potrudi 

v tem času, ko si doma, da izvajaš predvsem vaje za krepitev posameznih mišičnih 

skupin, da vzdržuješ vzdržljivost (hoja, tek, kolesarjenje) in vaje, ki vam jih 

posredujem. 
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Delo na domu nas je ujel nepripravljene in zato je mnogo zvezkov in učbenikov shranjenih na šoli.  

Učna snov bo  podana v pdf obliki v priponki. Pazljivo jo preberite  in zahtevano vsebino zapišite v 

zvezek ali list A4, ki ga skrbno shranite do prihoda v šolo. 

 

Navodila za četrtek,  

V obliki miselnega vzorca ( kot smo delali pri papirnatih gradivih )  zapiši, zakaj je gozd pomemben 

za okolje in ljudi. 

Vse podatke dobiš v gradivu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navodila  za petek,  

V zvezek ali prazen list A4 zapiši naslov:  Sestava in rast lesa 

a) Razloži v dveh povedih  kaj je  fotosinteza 

b) Pojasni pojme prečni prerez, vzdolžni prerez, tangencialni prerez drevesnega debla 

c) S svinčnikom nariši prečni prerez  drevesnega debla, zapiši ob njem kaj lahko na njem 

opazujemo in ga narahlo pobarvaj 

d) Pod risbo razloži pojme, ki si jih zapisal ( lubje, ličje, kambij , beljava, črnjava , stržen, 

branika, letnica 

 

 

 

 

 

POMEN GOZDA 



GLASBENA UMETNOST 

 

Četrtek, 19.03.2020, 5. šolska ura (11.40-12.25) 

Enota: Inštrumenti s tipkami 

 

Učni pripomočki: 

Svetovni splet 

 

Preberi: WIKIPEDIA: Orgle 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Orgle 

 

 

Poslušaj zvočna primera: 

Johann Sebastian Bach: Toccata in fuga 

https://www.youtube.com/watch?v=ATbMw6X3T40 

Pri poslušanju tega primera bodi pozoren na grafični potek glasbe. 

 

 

Felix Mendelssohn: Poročna koračnica 

https://www.youtube.com/watch?v=4tDYMayp6Dk 

 

Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 6 
 

Četrtek, 19.03.2020, 5. šolska ura (12.30-13.15) 

Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem na zlog LA. 

 

 

Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE pesmi: 

 

Ditka: Ne bodi kot drugi 

https://www.youtube.com/watch?v=Cuu1irXZqsE 

 

Pesem najprej poslušaj, nato pa poj ob večkratnem predvajanju, dokler pesmi ne znaš na pamet. 

 

 

Aqua: Barbie girl (lyrics) 

https://www.youtube.com/watch?v=v35fWf1CWFQ 

 

Pesem najprej poslušaj, nato pa poj ob večkratnem predvajanju. 
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