GEOGRAFIJA_TEDEN 10
Sreda, 27. maj 2020
Pouk na daljavo

Učna vsebina
Pri današnji uri boš utrjeval/a in preverjal/a svoje znanje.
Potreboval/-a boš učbenik, dostop do spleta in zvezek. V zvezek zapiši naslov Utrjevanje in
preverjanje znanja. V zvezek prepiši vprašanja. Napiši tudi odgovore na vprašanja.
1. Določi geografsko lego naslednjem krajem: Barcelona, Rim, Boston, Rio de Janeiro,
Sydney,Tokio, Jakutsk, Slovenj Gradec.
Pomagaj si z učb. str. 24 in z zemljevidi v atlasu.
Primer: Karlovac: 45° 30' severno od ekvatorja ali sev.g.š. in 15° 35'
vzhodno od začetnega poldnevnika.

2. Napiši, v katerih toplotnih pasovih ležijo navedeni kraji.
Primer: Karlovac leži v severnem zmerno toplem pasu.
3. Danes je 27.5.2020. Kateri letni čas je na vzhodni polobli? Kateri letni čas je na južni
polobli?
4. Kateri letni čas se 23.9. začne na severni in kateri letni čas na južni polobli?
5. Katera vzporednika omejujeta južni mrzli (polarni) pas?

Zapise v zvezku fotografiraj in jih kot datoteko pošlji na moj e-naslov
diana.palcic@osmarezige.si do petka, 29. maja 2020. Poslano datoteko poimenuj s svojim
imenom in priimkom ter dopiši 6. a razred.

ŠPORT 6. a , 11.5. – 22. 5. 2020

V tem tednu vam imate še čas za nalogo, ki bo ocenjena. Navodila so v kanalu. Potrudite se.
Da vam ne bo dolgčas, vam pošiljam nekaj izzivov. Povabite brata, sestro, starše, da se
pozabavate skupaj.
Na YOU TUBE strani odpri link:
https://www.youtube.com/watch?v=CHZsz5AA_2A&t=104s&fbclid=IwAR3ufdMLngotyFqaRyjQrwcW
wNeN6KsI6_iURnN2zHhCMECX3BoqJo0zRf0

V prostem času bodite aktivni vsak dan, hodite, kolesarite, sami si izbirajte vsebine, ki so
vam všeč.

Bodite dobro 😊, učiteljica Brigita.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT - 28. 5. 2020
Danes vam pošiljam povezavo novega izziva za ta teden »POKLIČI PRIJATELJA«:

Na strani YOU TUBE odpri naslednji link:
https://www.youtube.com/watch?v=LOspvPkPDz0&fbclid=IwAR2Nac9oOh3fFiEtHhAVB79H1TpopSuBiPPQxb3xxZ46A0kNnNQTzEjTN4
OBILO ZABAVE 😊. Posnetek ali fotografijo lahko pošlješ na
sport.osmarezige@gmail.com.
OCENJEVANJE:
Za oceno mi učenec pošlje posnetek/fotografijo ene opravljene naloge NIPa v času pouka
na daljavo. Večina je to že storila, ti so že pridobili oceno.
Bodite dobro! Učiteljica Brigita.

Dragi učenci,

Odprite google in vnesite povezavo oziroma sledite povezavi:
https://uciteljska.net/kvizi/HotPot/Travnik/Trave_in_travniske_cvetlice.htm.
Pri vaji boste morda naleteli na kakšno fotografijo rastline iz herbarija, ki je niste znali
poimenovati.
Za nalogo mi napišite ali vaj je vaja bila zanimiva, koristna in ali vam je pomagala pri
poimenovanju vaših rastlin v herbariju.
Če ne najdeš imena katere od rastlin, mi pošlji fotografijo posušene rastline, pa jo bova
poskušala poimenovati skupaj.
Urejajte herbarij.
Vidimo se v ponedeljek na video-klicu preko zooma V PONEDELJEK, 25.5. 2020 6.a OB
8.30, 6.b ob 10.15.
Lepo se imejte.
NAR 6.a
Tatjana Dominic R. is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Tatjana Dominic R.'s Zoom Meeting NAR 6.A
Time: May 25, 2020 08:30 AM Budapest
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9813971540
Meeting ID: 981 397 1540
Password: 3C4gkP

NAR 6.b
Tatjana Dominic R. is inviting you to a scheduled Zoom meeting.
Topic: Tatjana Dominic R.'s Zoom Meeting NAR 6.B
Time: May 25, 2020 10:15 AM Budapest
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/9813971540
Meeting ID: 981 397 1540
Password: 3C4gkP

SLOVENŠČINA
Pozdravljeni,
pred nami je že, kar 11. teden pouka na daljavo in zadnji teden v mesecu maju. Upam, da
imaš še kaj moči, da skupaj prebrodimo teh nekaj tednov, ki so pred nami. Tudi ta teden bomo
namenili branju berila, ker le tako bo bolj sproščen teden. Opravljene naloge mi pošlji do
petka, 29. 5. 2020
Želim vam lep, uspešen teden.
Valentina Bradaš Turk, učiteljica slovenščine

Ponedeljek, 25. 5. 2020
Se se še spomniš o čem si bral/-a v petek? Prebral/-a si pesem Šola v nedeljo. Ponovno preberi
pesem in odgovori na naslednja vprašanja:
1.
2.
3.
4.
5.

Kdaj šola počiva?
V prvi kitici piše, da si šola privošči kopel blage tišine. Pojasni ta verz.
Kaj pusti šola nedeljsko spati?
Kaj počne šola v tretji kitici? Kako pesnica označuje šolo v ponedeljek?
Premisli in odgovori: kaj se dogaja v nedeljo v trgovini, na železniški postaji? Kaj delajo
semaforji ponoči, ko ni prometa?

Torek, 26. 5. 2020
Danes boš spoznal/-a pesnika Daneta Zajca. V zvezek zapiši naslov Dane Zajc. Na spletu
poišči podatke o njegovem življenju. Poišči podatke o rojstvu, smrti, službovanju, ustvarjanju
(poezija, proza, dramatika). Če želiš, lahko avtorja predstaviš v obliki miselnega vzorca.
Sreda, 27. 5. 2020
Danes boš prebral/-a pesem Raglja in pesem Ribič (berilo, str. 150). Preberi obe pesmi in
odgovori na vprašanja.
Raglja
V zvezek zapiši kratko vsebino pesmi.
Koliko kitic ima pesem in koliko vrezov?
Zapiši, katere besede se rimajo.
Preberi še pesem Ribič.
Ali sta si pesmi podobni? Kaj je njuna skupna značilnost?
Četrtek, 28. 5. 2020
O čem se pogovarjate med odmori v šoli? O nogometu, igricah ali o čem drugem? Lahko bi
rekli, da se pogovarjate o vsakdanjih stvareh. Tudi pesem Berte Golob (berilo, str. 154, 155)
nosi naslov Pogovor o vsakdanjih stvareh. Najprej spoznajmo, kdo je Berta Golob. Pomagaj
si z opisom v berilu. Pomembne podatke iz njenega življenja zapiši v zvezek.
Petek, 29. 5. 2020
Danes dvakrat glasno preberi pesem Berte Golob: Pogovor o vsakdanjih stvareh.

ANGLEŠČINA
Teden: 25. 5. do 29. 5. 2020
Število ur: 4
Spodaj je program dela za cel teden. Preberite navodila, ki sledijo! Zahtevane naloge mi
pošljite na neli.kozlan@guest.arnes.si. Da se izognemo preobremenjenemu eAsistentu, mi
pošljite direktno s telefona na zgornji naslov. Naloge, ki so na delovnih listih ni nujno
tiskati. Lahko jih rešite v Wordu ali napišete v zvezek samo rešitve (po vrsti, npr 1. an,
2…, ) in pošljete. Pošljite mi samo tiste naloge, za katere vam dam navodilo slikaj in

pošlji!
Preveri, če si poslal/a vse naloge.
PONEDELJEK
Videokonferenca ob 10.00
Datum: 25. 5. 20
Zaporedna ura:
132

TOREK
Datum: 26. 5. 20
Zaporedna ura:
133

SREDA
Datum: 27.5.20
Zaporedna ura:
134

Ponovili in utrjevali bomo:
- oblačila
- oba sedanja časa (present simple in continuous) in razložili kdaj ju
uporabljamo.
- pregledali nalogo Učb. str 69 / naloga 6
Še enkrat NA GLAS preberi besedilo DZ 59/4 o Ally.
- USTNO odgovori na naslednja vprašanja, pomagaj si tudi s sliko:
1. What does Ally wear when she is at school?
2. What does her school uniform consist of? (katera oblačila sestavljajo
njeno uniformo?)
3. What colour are their jumpers?
4. Does she wear boots at school?
5. Does she wear skirts when she is at home?
6. Do boys wear jackets at school?
7. Is Ally wearing a red T-shirt now?
8. What is she wearing in the picture on the right? (kaj ima Ally
oblečeno na desni sliki?)
Slušno razumevanje: World Cup Final
(Finale svetovnega prvenstva v nogometu)
-Klikni na to povezavo
https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES1UC_newEdition&pages=102103

- Če ti ne dovoli vstopiti, se registriraj (tvoj e-naslov in določi svoje
geslo)
- odpre se ti stran 102 (strani lahko povečaš, puščice spodaj desno)
- Naloga 1: klikni na zvočnik, ki je pri nalogi 1.
-Poslušaj in USTNO odgovori na vprašanja. Poslušaj vsaj 2x. Možni
odgovori so v knjigi pod vprašanji:

Who is playing?
How many people are watching the match?
What's the score? (kakšen je rezultat?)
- Naloga 2: Poslušaj drugi del. Klikni na zvočnik.
- USTNO odgovori na naslednja vprašanja
Where is Annie?
Who is she calling?
What is Annie watching?
Are the Kellys watching it too?
What's Mr Kelly wearing?
Where is Mrs Kelly (Sue) sitting?
Why are Joe and Sadie arguing? (zakaj se kregata?)
Lahko prebereš tudi besedilo, ki je v knjigi.
Novi izrazi:
World Cup Final – finale svetovnega prvenstva
Support- navijati
Argue – prerekati se, kregati se
Scarf – šal
Billion – milijarda
ČETRTEK
Datum: 28. 5. 20

- Še enkrat poslušaj obe zvočni besedili od včeraj in ponovi vprašanja in
odgovore.

Zaporedna ura:
135

- Zapiši v zvezek samo odgovore iz 1. in 2. naloge

DOPOLNJENA TABELA
Dodala sem še nekaj primerov v tabelo od zadnjič.
Ko smo govorili o dejanjih, ki jih počnemo vsak dan, ob določenih dnevih, običajno ali pa o
dejstvih, ki vedno veljajo, smo uporabili PRESENT SIMPLE.
PRESENT SIMPLE - primeri

KDAJ GA UPORABIMO?

I'm a student. He is from Brasil. They are my
friends.

-

dejstvo

I go to school every day.
Peter plays hockey on Wednesdays.

-

vsak dan

-

ob določenih dnevih

Do you play tennis?

When do you get up?
Does your sister like sport?
What does she do on Sundays?

-

dejstvo

I don't speak Spanish. Anne doesn't have a
brother.

Ko pa smo opisovali dejanja, ki se dogajajo v trenutku govora, zdaj ali pa pri opisu slike,
smo uporabili PRESENT CONTINUOUS.

PRESENT CONTINUOUS - primeri

KDAJ GA UPORABIMO?

I'm writing my homework now.
- now (zdaj)
Peter is riding a bike at the moment.
- at the moment (v tem trenutku)
In this picture they are swimming.
I'm not sleeping now.
He isn't watching TV.
They aren't painting the house.

- in this picture (na sliki)
- today (samo danes)

Are they sleeping? No, they aren't.
What are you doing today?
Is he writing? Yes, he is.
What is he writing? He is writing an email.

Torek, 26. 5. 2020
ZGODOVINA

V tem tednu boste spoznali: Gradbeništvo v času
starih Grkov in Rimljanov. Natančno preberi
besedilo v učbeniku na strani 24 in 25.
Napiši naslov v zvezek, prepiši vprašanja iz učbenika
na strani 25 in odgovori nanje.

Uspešno delo želim.
Lep pozdrav, učiteljica Petra Trošt

Navodila GOS 6 – 10. TEDEN
NALOGA: Preberi ppt predstavitev Zelenjava . Slajdo ne prepisuj. V zvezek oblikuj
podobno tabelo tabelo kot za sadje in jo skupine sadja naštej. Nariši ali zalepi sliko tvoje
najljubše zelenjave.

MATEMATIKA - POUK NA DALJAVO ZA 6. RAZRED (10. teden)

Ponedeljek, 25.5.2020 ENOTE ZA MERJENJE MASE
1. Poglej spodnja videoposnetka. V zvezek zapiši pomembno vsebino.
VIDEO1: https://www.youtube.com/watch?v=VTGnnIKAZKY
VIDEO2: https://www.youtube.com/watch?v=6KlM0iU4_YM
V drugem videoposnetku je razloženo pretvarjanje masnih enot. Zapišite si v zvezek primere,
ki so obravnavani v video2.
2. Na spletni strani iRokus, odprite brezplačno gradivo SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK
4.DEL:
3. Preberite strani 73, 74 in 75.
4. Rešite naloge:
Stran 77 ⁄ 5c in 5č,
Stran 78 ⁄ 7, 10.

Torek, 26.5.2020 ENOTE ZA MERJENJE MASE
1. Na spletni strani iRokus, odprite brezplačno gradivo SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK
4.DEL:
2. Rešite naloge:
Stran 78 ⁄ 11.
Stran 81 ⁄ 20, 21, 22, 23.

Sreda, 27.5.2020 ALI SI ŽE MOJSTER? (Utrjevanje)
1. Na spletni strani iRokus, odprite brezplačno gradivo SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK
4.DEL:
2. Rešite naloge na strani od 82 do 84.
Videokonferenca:
6.a ob 10.00
6.b ob 11.00
Pregledali bomo naloge, ki ste rešili do tega dne in odpravili težave.

Četrtek, 28.5.2020 ALI SI ŽE MOJSTER? (Utrjevanje)
1. Na spletni strani iRokus, odprite brezplačno gradivo SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK
4.DEL:
2. Rešite naloge na strani od 82 do 84.
Fotografije vseh zapiskov in rešenih nalog mi pošljite do petka, 29.5.2020 na mail:
lisanv@osmarezige.si
Ostanite zdravi!
Učiteljica: Lisan Vežnaver Hrvatin

POUK NA DALJAVO za 10. teden in 11. teden
Učiteljica: Lisan Vežnaver Hrvatin
Neobvezni izbirni predmet Računalništvo

V računalniškem programu Word sestavi besedilo, ki pripoveduje o tvojem doživljanju karantene
zaradi korona virusa.
Lahko zapišeš:
- kako si se počutil ⁄ a v času karantene,
- kaj si zanimivega počel ⁄ a,

- kako je potekal pouk na daljavo,
- čemu si se odrekel ali odrekla v tem času,
- kaj ti je bilo všeč,
- koga si pogrešal ⁄ a,
- pa še kaj,...

Pri pisanju besedila, upoštevaj spodaj zapisana navodila:
1.
2.
3.
4.

Uporabi pisavo Times.
NASLOV naj bo sredinsko poravnan, z rdečo odebeljeno pisavo, velikost 16.
Telo besedila naj bo velikosti 12.
Besedilo mora vsebovati vsaj 200 besed (program Word šteje zapisane besede v spodnjem
levem kotu). Besedilo šestošolcev mora vsebovati vsaj 350 besed.

Tvoje besedilo shrani na računalnik in shranjeno datoteko pošlji na mail do petka, 5.6.2020:
lisanv@osmarezige.si

Če potrebuješ pomoč in imaš kje težave, lahko pišeš na mail.
Želim ti veliko domišljije pri pisanju besedila!

Lep pozdrav!

GLASBENA UMETNOST
Četrtek, 28.05.2020, 5. šolska ura (11.40-12.25)
Enota: Sonata
Zaporedna številka ure: 33/35
Učni pripomočki:
Svetovni splet
Na svetovnem spletu preberi:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sonata
Na Youtube poslušaj naslednjo skladbo:
Mozart: The piano sonata N 16 in C major (imenovana Facile = lahka)
https://www.youtube.com/watch?v=XXIu0MRuIQU
Pri skladbi poskusi prepoznati posamezne dele.

LIKOVNA UMETNOST 6

nadja.janko@guest.arnes.si 27. 5. 2020

Izdelki ki sem jih že naredil / kriteriji ocenjevanja
1.
2.
3.
4.

Okrasek / okrasek v obliki tapete (kvadrat) ritem, simetričnost.
Preprosta hiška iz naravnega materiala/ narejena iz naravnega materiala, stabilnost.
Ptiček/ lepo narisan in pobarvan.
Kuhinja/ motiv – kuhinja. V kuhinji so tudi podrobnosti (krpe, rože, posoda……)
Naloga: Rišem brez ravnil, upoštevam 3D. Omarice se vidijo od spredaj in od zgoraj!
Kuhinja ima zgornje in spodnje kuhinjske elemente.
Tehnika: Rišem najprej s svinčnikom, nato narahlo pobarvam z barvicami. Lahko malo
zasenčim!
5. Logotip LOGO v izdelavi
SLIKE IZDELKOV MORAŠ POSLATI, KER BODO OCENJENI! Pošlji do konca maja

UČNA SNOV:

Vidna sporočila

Zapiši v zvezek ali na list
Vidna sporočila
Vidni znak ali simbol je lahko likovni ali besedni.
Med vidna sporočila spadajo opozorilni znaki, prometni znaki, plakati,
znamke, logotipi …
Logotip je besedni znak. Vsebuje črke in pogosto tudi sliko.
Tipografija je pisava narejena mehanično s strojem oz. računalnikom.

NALOGA: Naredi slikovni logotip! (druga ura)

Naredi LOGO za vsak šolski predmet (LUM, NAR, SLO, MAT…)
Nariši enega ali več logotipov po svoji izbiri in pošlji slikico. Ne uporabljaj črk. Slika mora
povedati vse! Mere 4x4 cm
Značilnosti logotipa: PREPROST, STILIZIRAN, PREPOZNAVEN (velja - manj je več)
Primeri

Že

Stiliziran = poenostavljen

imaš idejo?

Četrtek, 28.05.2020, 5. šolska ura (12.30-13.15)
Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 6
Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem.
Na YOUTUBE poišči pesmi:

Aqua: Barbie girl (karaoke)
https://www.youtube.com/watch?v=4mZvweVeTrM
Poskusi peti karaoke verzijo na pamet.

Pop Design: Ko si na tleh
https://www.youtube.com/watch?v=V0pnrJPRGZ0
Pesem je treba znati na pamet

V juniju bomo poskusili imeti zbor preko Zooma.

