
ANGLEŠČINA 

Teden: 30.3. do 3.4.2020 

Število ur: 4 

Spodaj je program dela za cel teden. Preberite navodila, ki sledijo! 

Zahtevane naloge slikajte in mi jih pošljite na neli.kozlan@guest.arnes.si.  

V primeru, da imate težave s slikanjem nalog, mi natipkajte rešitve (po vrsti, npr 1. an, 

2…, ) Pošljite mi samo tiste naloge, za katere vam dam navodilo slikaj in pošlji!    

Naknadno, ko bom dobila vse vaše naloge, vam bom poslala reštve in si boste popravili. 

*NAVODILA za delo v eAsistentu – Pod Komunikacija / Kanali sem ustvarila kanal 

Angleščina 6A - tam lahko postavljate vprašanja iz snovi meni ali sošolcem,  lahko si 

pomagate med seboj. V kanalih vsi v razredu vidijo vsa vaša sporočila in priponke.  

Ne pošiljajte vaših rešenih nalog pod Kanali, ker sicer vaše naloge preberejo vsi iz te 

skupine. V Sporočilih pa lahko prebere vaše sporočilo samo tisti, ki ga vi izberete v imeniku 

(lahko tudi več oseb). Narejena sta tudi kanala Dopolnilni TJA in Razred. 

 

 

 

 

PONEDELJEK 

 

 

Datum: 30.3.20 

 

 

Zaporedna ura: 107 

 

1.Preveri, če si mi poslal/a vse zahtevane naloge od prejšnjega 

tedna.  

 

2. Ponovitev Can/can't 

-  What can Ben do? What can't he do? ( Kaj Ben zna in česa ne?) 

  -V zvezek nariši tabelo.  Poslušaj in označi pravilen odgovor. 

Ben can can't 

Play the piano   

Speak English   

write with his left hand   

Swim   

Speak German   

Draw   

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

age=en   Page 62, Ex 3a 

- na glas povej odgovore. Primer: Ben can play the piano. 

- Reši  DZ 49/3,4 - Slikaj in pošlji  samo to stran do petka 
3.4.20 
 

 

 

TOREK 

 

Datum: 31.3.20 

 

Zaporedna ura: 108 

 

 

 

UTRJEVANJE - UČb str 62/ 1  - rešene povedi prepiši v zvezek 

 

Reši Progress check: Dz str 50 in 51/ naloge 1,2,3,4,5 

 
Slikaj in pošlji  samo stran 51 do petka 3.4.20 
 
 
 

mailto:neli.kozlan@guest.arnes.si
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


 

SREDA 

 

 

Datum: 1.4.20 

 

 

Zaporedna ura: 109 

 

Typical British houses – Tipične britanske hiše -Učb str 60 

 

1. Najprej poglej slike. Kakšna so tipična domovanja v Britaniji? 

 

Ugotovi, kakšna je razlika med detached in semi-detached house.  

Kako mi poimenujemo take hiše?  

Kaj je terraced house? Kaj pa cottage? (v angleškem slovarju 

https://www.ldoceonline.com/ preveri kako besede izgovorimo. 

 

2. napiši naslov Typical British houses 

- napiši besede 

- A detached house  

- A semi-detached house 

- A cottage 

- A terraced house 

- A block of flats 

Preveri pomen besed v slovarju in napiši prevod poleg besed. 

 

2. Preberi besedilo 

 

3. Reši nalogo 1.  

- prepiši trditve  in zraven napiši ali so pravilne (P), napačne (N) ali 

ni podatka (NP) 

 

ČETRTEK 

 

Datum: 2. 4. 20 

 

 

Zaporedna ura: 110 

 

1. Ponovi nove besede od včeraj (vrste hiš) 

* neobvezno – če imaš na računalniku vhod za CD reši naloge na 

CDRom Unit 5 – Situations in Culture 

 

2. Reši v DZ - naloge Extra 

Str 66/5 – vstavljanje predlogov 

Str 70, 71/ Unit 4 – naloga 1 Bralno razumevanje – preberi 

in reši tabelo. Julie is in my class… 

Str 72/2  - dopolni pismo Dear Sarah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ldoceonline.com/


 

SLOVENŠČINA 

Pozdravljen/a 

pripravila sem načrt šolskih obveznosti za 3. teden pouka na daljavo. Rešene naloge mi 

pošlji na elektronski naslov: ucilnicaslovenscine@gmail.com. Za morebitna dodatna 

pojasnila sem dosegljiva na elektronskem naslovu ali preko eAsistenta. 

Lepo pozdrav! Valentina Bradaš Turk  

Ponedeljek, 30. 3. 2020 

Obnovi vsebino Magajnovega dela Ananas. Obnovo zapiši v zvezek. Pomagaj si s formulo 

10K. Obnova naj vsebuje 10 povedi. 

Določi in izpiši 

 glavne in stranske književne osebe, 

 književni prostor in čas. 

Zapiši v zvezek 

Književna zvrst: pripovedništvo 

Književna vrsta: realistična pripoved 

Realistična pripoved je krajša prozna pripoved o resničnih osebah ali dogodkih. Dogaja se v 

resničnem svetu, ki je časovno ali prostorsko določen. 

Rešeno nalogo pošlji do torka, 31. 3. 2020. 

Torek, 31. 3. 2020 

Ali se ti je v življenju kdaj pripetilo kaj takšnega, da ti je bilo ob tem nerodno ali neprijetno? 

Danes boš spoznal/a junaka, ki je doživel neprijetno izkušnjo. Ali se še spomniš, katero delo 

Frana Milčinskega smo že prebrali? V berilu poišči delo Frana Milčinskega: Gumbe je 

posojal. V zvezek zapiši naslov:  

FRAN MILČINSKI GUMBE JE POSOJAL 

Preberi besedilo in izpiši neznane besede. Njihov pomen poišči v SSKJ-ju. 

Prepiši vprašanja in nanje odgovori, in sicer: 

 1.♦ 

 3.♦ 

 4.♦ 

 5.♦ 

 7.♦ 

Rešeno nalogo pošlji do torka, 31. 3. 2020. 

Sreda, 1. 4. 2020 

Katero delo zelo rad opravljaš? Česa ne maraš delati?  

V berilu poišči umetnostno besedilo Marka Twaina in boš ugotovil, s čim se je ukvarjal 

literarni junak. 

Natančno preberi umetnostno besedilo in izpiši neznane besede. Njihov pomen poišči v 

SSKJ-ju. 

Rešeno nalogo pošlji do četrtka, 2. 4. 2020. 

 

 

Ponovno preberi besedilo Slavni pleskar Tom. Odgovori na vprašanja v razdelku Pripoved je 

tudi tvoja.  

S katerimi glasovi je Ben posnemal parnik? Glasove izpiši.  

Mark Twain je uporabil pesniško sredstvo ONOMATOPOIJA ALI PODOBNOGLASJE. 

Zapiši v zvezek 

ONOMATOPOIJA je pesniško sredstvo, s katerim posnemamo glasove iz narave. 

Četrtek, 2. 4. 2020 

mailto:ucilnicaslovenscine@gmail.com


Izpiši 2 primera glasov, ki jih slišiš v naravi. 

Rešeno nalogo pošlji do četrtka, 2. 4. 2020. 

 

 

Napiši domišljijsko pripoved.  

Predstavljaj si, da si Tomov prijatelj. Opiši dogodivščino, ki sta jo doživela. Besedilu dodaj 

zanimiv naslov. Ne pozabi na členitev besedila na uvod, jedro in zaključek. Upoštevaj 

slovnična in pravopisna pravila. Piši čitljivo, da jo bom lahko pregledala in popravila. 

Nalogo moraš oddati v petek, 3. 4. 2020. 

 

 

Petek, 3. 4. 2020 



ŠPORTNIH 5x5 

Pred teboj so različne naloge za razvijanje vzdržljivosti, moči, ravnotežja in raztezanja. Vsak dan si izberi 5 vaj iz posamezne 

skupine (vzdržljivost, moč, prosti čas, ravnotežje, raztezanje). Ko vaje enega dneva opraviš, kvadratke pobarvaj z enako barvo. Ko 

opraviš vse naloge, mi fotografijo tabele in/ali posnetek kakšne vaje pošlješ na moj elektronski naslov 

sport.osmarezige@gmail.com . 

VELIKO ZABAVE!!! 

VZDRŽLJIVOST 
Izberi: TEK-HOJA-KOLO; lahko 
tudi na mestu. 
30 minut 

 RAVNOTEŽJE 
POLOŽAJ DESKE – IZMENIČNI DVIG 
ROK IN NOG (leva noga-desna roka; 
desna noga-leva roka)  
8 ponovitev vsaka stran 
 

VZDRŽLJIVOST 
PRESKAKOVANJE 
KOLEBNICE 
30 sekund 
 

 PROSTI ČAS 
UMIJ SI ROKE! 
PIJ VODO! 

MOČ 
IZPADNI KORAK 
10 x naprej (leva, desna) 
10 x nazaj (leva, desna) 
10 x vstran (leva, desna) 
 

PROSTI ČAS 
UMIJ SI ROKE! 
PIJ VODO!  

RAZTEZANJE 
KROŽENJE Z BOKI 
V vsako smer naredi 8 krogov. 

PROSTI ČAS 
UMIJ SI ROKE! 
PIJ VODO!  

RAVNOTEŽJE 
STOJA NA ENI NOGI 
(težje bo, če poskusiš 
na postelji) 
45 sekund 

PROSTI ČAS 
UMIJ SI ROKE! 
PIJ VODO!  

MOČ 
Povabi družinskega člana, naj 
dela sklece s teboj. Lahko 
tekmujeta, kdo jih naredi več. 

 MOČ 
20 POČEPOV 

MOČ 
SMUK PREŽA 
1 minuta  
 

MOČ 
HOJA PO VSEH ŠTIRIH 
3 minute 

RAVNOTEŽJE 
STOJA NA PRSTIH ENE  
NOGE 

RAVNOTEŽJE 
LASTOVKA-STOJA NA ENI NOGI 
30 sekund 

 VZDRŽLJIVOST 
Recitiraj abecedo naprej in nazaj med 
hopsanjem  

RAZTEZANJE 
KROŽENJE Z ROKAMI 
Naprej, nazaj 

RAZTEZANJE 
POSLUŠAJ SVOJO 
NAJLJUBŠO PESEM IN 
»PLEŠI KOT NOR/-A) 

VZDRŽLJIVOST 
»JUMPING JACKS« 
ali 
JOGGING POSKOKI                    

mailto:krajsek.ursa@gmail.com


Sprosti se. 1 minuto 

RAZTEZANJE 
ZAMAHI Z NOGO 
 
Vsaka noga 30 ponovitev 

PROSTI ČAS 
UMIJ SI ROKE! 
PIJ VODO!  

RAVNOTEŽJE 
STOJA NA ENI NOGI Z 
ZAPRTIMI OČIMI 
Vsaka noga 45 sekund 

VZDRŽLJIVOST 
SKIPING NA MESTU 
ALI PO SOBI 
3 x 1 minuta 

RAZTEZANJE 
DRŽA V PREDKLONU 
5 krat po 10 sekund 
 

 

 

MATEMATIKA 6. razred                                                   

Učiteljica: Lisan Vežnaver Hrvatin 

Zelo pomembno je, da si dolžinske enote znamo predstavljati. Zato bomo v tem tednu pri matematiki malo ustvarjali in nato še utrjevali znanje z reševanjem 

nalog.  

 

Na spletni strani iRokus se brezplačno prijavite in poiščete gradivo  

Skrivnosti števil in oblik 6: SAMOSTOJNI DELAVNI ZVEZEK 4 .del.  

V tem tednu morate rešiti naslednje naloge: 

DOLŽINSKE ENOTE: SDZ str. 21 do 24 

PLOŠČINSKE ENOTE: SDZ str. 37 do 40 

Sami si razporedite delo tako, da vam bo najlažje. Preden začnete reševati naloge, vam svetujem, da najprej naredite spodaj opisane pripomočke za boljšo 

predstavo merskih enot.  

V teku tedna, se bomo tudi slišali preko video konference, ki bo . Povezavo na video konferenco vam pošljem preko eA. 

 



 

 PRVI PRIPOMOČEK ZA BOLJŠO PREDSTAVITEV MERSKIH ENOT: 

ZA DANAŠNJO NALOGO POTREBUJEŠ: vrvico (lahko tudi volno ali kaj podobnega), škarje, meter, ravnilo in  pisalo. 

PO VRSTNEM REDU SLEDI SPODNJIM KORAKOM. ZELO POZORNO BERI NAVODILA! 

1. Izreži dve vrvici dolžine 1 meter.  Bodi zelo natančen/a pri merjenju.   

 

2. Dolžino samo ene vrvice razdeli na 10 enakih delov. Nato tudi izreži teh 10 enakih delov.  

   To pomeni, da si iz 1 metra dobil/a 10 decimetrov.    

   Sedaj pa se malo igraj! Sestavljaj dele decimetrov v meter. Lahko prištevaš ali odštevaš dm.  

 

3. Vseh 10 delov (delov, ki predstavljajo decimetre) razdeli še na 10 enakih delov.  NE STRIŽI! SAMO OZNAČI S PISALOM! 

Označeni deli ti predstavljajo centimetre. 

 V vsakem decimetru je 10 cm.  

V vsakem metru je potemtakem 100 cm.  

 

4.  Manjše enote od centimetrov, bomo zelo težko risali. Zato si lahko le na enem centimetru narišeš milimetre.  

 

 DRUGI PRIPOMOČEK ZA BOLJŠO PREDSTAVITEV MERSKIH ENOT: 

 IZDELAL⁄ A BOŠ PREGLEDNICO ZA PRETVARJANJE DOLŽINSKIH ENOT, KATERA TI BO       POMAGALA PRI VSAKDANJEM 

RAČUNANJU.  

km   m dm cm mm 

       

       

       

       



Spodnjo tabelo preriši (ne natisniti s tiskalnikom) na malo trši papir ali karton. Lahko jo tudi 

plastificiraš ali preprosto zlepiš z lepilnim trakom, da jo zaščitiš. Tabela naj bo tako velika, da jo 

lahko pospraviš v peresnico.  

Kako uporabljamo preglednico (iz večje v manjšo enoto): 

 

 Primer naloge 8 dm = _____ mm 

Prvi korak: 8 vpišemo pod decimetre. 

  km     m dm cm mm 

          8     

  

 

Drugi korak: Do polja z milimetri vpišemo ničle. 

  km     m dm cm mm 

          8 0 0 

  

Tretji korak: Odčitamo število 800 in dopolnimo nalogo. 8 dm = 800 mm 

  

 Kaj pa na primer  143 m = _____ cm? 

  

                     

ALI OPAZIŠ, 

da ima tabela toliko 

kvadratkov,  kolikor je 

ničel med sosednjima 

dolžinskama enotama.  

Vse  

enote so lepo skupaj, le 

kilometer je malo ošaben, 

ker je tako dolg in se 

postavi bolj naprej (in 

sicer tako, da sta med njim 

in metrom dve prazni 

mesti.  



Prvi korak: Število 143 vpišemo tako, da se zadnja števka nahaja v polju z metri. 

  

  km     m dm cm mm 

    1 4 3       

  

Drugi korak: Do polja s centimetri vpišemo ničle. 

  km     m dm cm mm 

    1 4 3 0 0   

  

Tretji korak: Odčitamo število 14 300 in dopolnimo nalogo. 143 m = 14 300 cm 

  

Kako uporabljamo preglednico (iz manjše v večjo enoto): 

  

Kaj pa ko pretvarjamo iz manjše enote v večjo in se pojavijo decimalne vejice? 

 Naloga 1 mm = ______ m 

Prvi korak: vpišemo 1 v polje z milimetri. 

  



  km     m dm cm mm 

              1 

  

Drugi korak: vse do metrov vpišemo ničle. 

  km     m dm cm mm 

        0 0 0 1 

  

Tretji korak: ker pretvarjamo v metre, naredimo takoj za metri decimalno vejico. 

  km     m dm cm mm 

        0, 0 0 1 

  

Četrti korak: Odčitamo število 0,001 in dopolnimo nalogo. 1 mm = 0,001 m 

  

 Če bi imeli na primer nalogo 12 465 mm= ______ dm, bi naredili takole: 

  

1. Korak: Vpišemo število 12 465 tako, da se konča pri milimetrih. 



  km     m dm cm mm 

      1 2 4, 6 5 

  

2. Korak: Ker nas zanima, koliko decimetrov je to, bomo vejico postavili za decimetri in odčitali. 

  km     m dm cm mm 

      1 2 4, 6 5 

  

3. Korak: Rešitev je: 12 465 mm = 124,65 dm 

 

 

 TRETJI PRIPOMOČEK ZA BOLJŠO PREDSTAVITEV MERSKIH ENOT: 

 

 IZDELAL⁄ A BOŠ PREGLEDNICO ZA PRETVARJANJE PLOŠČINSKIH ENOT, KATERA     TI BO       POMAGALA PRI VSAKDANJEM 

RAČUNANJU.  

Spodnjo tabelo preriši (ne natisniti s tiskalnikom) na malo trši papir ali karton. Lahko jo tudi plastificiraš ali preprosto zlepiš z lepilnim trakom, da jo zaščitiš. 

Tabela naj bo tako velika, da jo lahko pospraviš v peresnico.  

 



 

 

 

Vpisovanje v tabelo poteka na enak način, kot je opisano v zgornjem primeru za pretvarjanje dolžinskih enot.  

 

          Primer: 9 cm2 = 0,09 dm2 

km
2

 ha a m
2

 dm
2

 cm
2

 mm
2

 

         0, 0 9   

 

 

Fotografije vseh treh pripomočkov in rešenih nalog mi pošljite do sobote, 4.4.2020 

na mail: 

lisanv@osmarezige.si 

Lahko mi pošljete tudi vsak dan sproti. 

 

Ostanite zdravi! 

 

 

PRAV TAKO IMA ALI  

tabela toliko kvadratkov,  

kolikor je ničel med 

sosednjima dolžinskama 

enotama.  

 

km
2

 ha a m
2

 dm
2

 cm
2

 mm
2
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GEOGRAFIJA 

Sreda, 1. april 2020 

Potreboval/-a boš učbenik in zvezek. 

Učna vsebina 

V zvezek zapiši velik naslov Podnebje. 

Preberi snov iz učbenika na str. 46 – 47.  

V zvezek prepiši vprašanja. Zapiši tudi odgovore na vprašanja. 

1. Ali beseda podnebje pomeni enako kot vreme? Kaj pomeni podnebje? Kaj pomeni vreme? 

2. Kaj je klimogram? 

3. S pomočjo slike (klimogram Ljubljana Bežigrad) v učb. str. 47 odgovori na naslednja 

vprašanja: 

a) V katerem mesecu pade največ padavin? 

b) V katerem mesecu je najbolj mrzlo? 

c) Kolikšna je povprečna temperatura v mesecu juliju? 

4.  Pri opisu določi ali opisuje vreme ali podnebje. 

a) Spet dežuje in piha. Pa še hladno je, čeprav je julij! 

________________________ 

b) V Sloveniji je prijetno živeti. Imamo zmerne temperature, poleti je sicer vroče, a pozimi ni 

pretirano mrzlo. Padavin je dovolj, zato je površje skoraj povsod zeleno. 

________________________ 

Zapise v zvezku in pobarvano sliko fotografiraj ter jih pošlji na moj e-naslov ali preko e-asistenta do 

petka, 3. aprila 2020. Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 6.a razred. 

Želim vam prijetno in uspešno učenje. 

Ana Borota Šraj 

  



 

GOSPODINSTVO 

3. TEDEN UČENJA NA DALJAVO 

 

 

NALOGA 5. HRANILNA VREDNOST HRANE 
 

CILJ: Hrana ima hranilno vrednost. 

 

1. Korak: V zvezek napiši naslov HRANILNA VREDNOST HRANE 

2. Korak: Prepiši zapis in ga poskušaj razumeti. 

 

Hranilna vrednost živil nam pove, koliko beljakovin, ogljikovih hidratov, maščob, mineralov 

in vitaminov, bomo dobili, če zaužijemo 100 g izbranega živila. Vrednosti so vedno izražene 

za 100g živil.  

 

3. Korak: Nalogo s tebelo prepiši in jo dopolni z mankajočimi podatki. 

 

 

NALOGA: 

 

V tabelo so zapisana tri živila in vrednosti beljakovin (B), ogljikovih hidratov (OH) IN 

MAŠČOB (M), če bi zaužili 100 g tega živila. Izračunaj koliko B, OH, M si zaužil, če bi 

zaužil 50 g jabolka, 200 g jogurta in 50 g belega kruha. Vrednosti so zaokrožene na cela 

števila. 

 

 

živilo Podatek za 100g  

 

B    OH   M 

Podatek za zaužito 

količino (izračun) 

B     OH    M  

PRIMER 

JABOLKO 50 g 

0         14       0           0        7       0 

 

Bel kruh 50 g 

8          46      1  

 

Jogurt 200 g 

5           3       3  

 

skupaj 

  

   

  

 

Naloge pripni v učilnico v eAsistentu ali mi jo pošlji na naslov    

tatjana.radivojevic@guest.arnes.si najkasneje do ponedeljka 6.april 2020. 
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NEOBVEZNA NALOGA ZA 3. TEDEN UČENJA NA DALJAVO 

NALOGA 6 

Išče se recept za najboljše testo doma pripravljene pice 

 

Naloga ni obvezna. Namen naloge je, poiskati najboljši recept, predvsem pa opogumiti koga, 

ki se še ni spopadel z izzivom priprave pice doma. Ni težko, poskusi. 

Če doma pripravljate pico in bi se želel prepričati katero testo je najboljše, preprosto sodeluj. 

V učilnico pripni recept, ki ga uporabljate doma ali ga pošlji na moj enaslov: 

tatjana.radivojevic@guest.arnes.si. 

Z opravljeno nalogo, si boš pridobil spretnosti, ki jih boste potrebovali za praktični pouk.   

 

PICA 1 

 

Sestavine:  

4 jogurtovi kozarci moke 

½ jogurtovega kozarca olja 

sol  

2-3 dag svežega kvasa (5 žlic mlačne vode in žlička sladkorja) 

ZA TESTO: 

1-2 kozarca mlačne vode  ( (         

 

Priprava: 

V posebni posodi zmešaj mlačno vodo, sladkor in kvas, ter postavi na toplo da vzhaja (5 

minut).  

V drugi posodi zmešaj moko, olje in sol, dodaj mešanico kvasa in zamesi gladko testo, po 

potrebi dodajaj mlačno vodo. 

Testo naj počiva pokrito 20-30 minut. 

Pekač namasti, po njem razvleči testo in po želji nadevaj (paradižnik, šunka, sir…) 

Peci približno 10 minut na 250 0C. Odvisno je seveda od pečice. 
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NALOGA 5. ( 30.3.2020)  

Naslov: KORENINA 

 

1. V zvezek napiši naslov KORENINA. 

2. Preberi učbenik na strani 58. in 59. 

3. Nariši korenino in v opiši njene dele. 

 
4. Nariši in opiši zgradbo korenine, če jo prečno prerežemo ( podobna slika je tudi v 

učbeniku, str. 59.) 

 
 

5. Odgovori na vprašanja (odgovore najdete v učbeniku): 

 Kdaj korenina rastlino pritrdi v podlago? 

 Kaj je glavna naloga korenine? 

 Kakšno nalogo imajo koreninski laski? 

 Nariši zelo razvejano korenino ( zadnja slika na strani 59.) in označi kje 

korenina raste! 



Fotografijo naloge mi pošlji na naslov tatjana.radivojevic@guest.arnes.si ali 

pripni v easistent najkasneje do ponedeljka 6.april 2020. 

 

                  Za dodatna pojasnila sem vam na voljo. Lepo se imejte. 

 

NALOGA 6. ( 03.04.2020)  

Naslov: KORENINE S POSEBNIMI NALOGAMI 

 

1. V zvezek napiši naslov KORENINE S POSEBNIMI NALOGAMI. 

2. Preberi učbenik na strani 60. 

3. Dopolni tabelo. V prazne kvadrate dopolni tekst. Tabelo preriši in prepiši v zvezek: 

 

Slika rastline, ki 

ima korenino s 

posebno nalogo 

IME RASTLINE IME KORENINE 

s posebno nalogo 

Kakšno nalogo 

opravlja korenina 

rastline? 

 

   

ZALOGA 

REZERVNE 

HRANE 

 

LOPATICA GOMOLJ  

 

 OPRIJEMALNE 

KORENINE 

 

  

 

 

 

 

 

 

OPORNE 

KORENINE 

OPORA 

 

 

Fotografijo naloge mi pošlji na naslov tatjana.radivojevic@guest.arnes.si ali 

pripni v easistent najkasneje do ponedeljka 6.april 2020. 

 

mailto:tatjana.radivojevic@guest.arnes.si
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TIT6     

četrtek,  2.april  2020 

petek, 3.april  2020 

 

Lastnosti lesa (četrtek ) 

Mehanske lastnosti lesa (petek ) 

 

Smo že v tretjem tednu dela od doma. 

Še vedno velja, da mi učne snovi ni potrebno nujno pošiljati na pregled. Delajte sproti. 

Če pa imate vprašanja glede učne snovi ,mi seveda sporočite preko e pošte. 

Potrudite se, saj bom zvezek pregledal ob prihodu v šolo. 

Kdor ima možnost in veselje do praktičnega dela lahko izdela ptičjo krmilnico in sodeluje na 

natečaju » Izdelaj gnezdo ». Več o tem v prilogi ali povprašajte učiteljico Tamaro Čelhar. 

Sedaj pa k  delu: 

Četrtek, 2.april 

 

1. Preberite snov iz  učbenika (pdf )  »Lastnosti lesa » 

2. Na kratko zapišite  obnovo vsebine v obliki miselnega vzorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petek, 3. April 

a) V zvezek zapišite naslov » Mehanske lastnosti lesa » 

LASTNOSTI 

LESA 

Fizikalne 

lastnosti 

trdota 



b) Preberite učno snov v prilogi 

c) Zapišite povedi: 

- Trdota je lastnost …. 

- Trdnost je lastnost … 

- Prožnost je lastnost … 

- Žilavost je lastnost … 

     č) Nariši in dopolni preglednico: 

 TRDOTA PROŽNOST ŽILAVOST 

BOR 

 

 Malo prožen  

BUKEV 

 

  krhek 

TOPOL 

 

Zelo mehek   

 

 

 

O natečaju Izdelaj gnezdo 
Objavljeno v 20. marec, 2020 , Tamara Čelhar 

 
In še en izziv je pred tabo. 

Iz odpadnega ali naravnega materiala izdelaj gnezdo oz. gnezdilnico. Pri tem uporabi vso 

svojo domišljijo in kreativno žilico. 

Izdelek fotografiraj 3x: 

1. Ko boš nekje na sredi z delom. 

https://pticebrezmeja.splet.arnes.si/2020/03/20/o-natecaju-izdelaj-gnezdo/
https://pticebrezmeja.splet.arnes.si/author/ljherp3guest-arnes-si/


2. Končni izdelek. 

3. Končni izdelek in sebe zraven – selfi:) 

Vse 3 fotografije naloži v fotoalbum IZDELAJ GNEZDO OZ. GNEZDILNICO – klikni. 

Hkrati pa pošlji na tamara.celhar(afna)gmail.com email s podatki: ime in priimek učenca, 

razred, vrsta materiala, ki si ga uporabil-a ter za katero vrsto ptice si si zamislil-a, da bi bilo 

tvoje gnezdo primerno. Pripni še vse 3 fotografije.Uživaj v delu. Srečno:) 

Še nekaj idej 

 

 

 

 

 

https://photos.app.goo.gl/JsMLK2EPPqDfxk629


 

 

 
 

 

Torek, 31. 3. 

2020 

 

ZGODOVINA 

 

 

 

 

 

Najprej ponovi snov prejšnjega tedna. Nato pa nadaljujemo po učbeniku z 

novo temo: Iskanje novih virov energije v moderni dobi. Natančno, vsaj 

dvakrat preberi besedilo, nato si prepiši predlogo za miselni vzorec in ga 

dopolni.  

 

 
 

 

 

Učenci gradivo (projekcijo) bom objavila v spletni učilnici ZGODOVINA 6A/B, ki sem jo v 

e-asistentu naredila za vas. Tu imate v zavihku komunikacija tudi kanal ZGO 6A/B, kamor 

mi lahko pišete, če imate kakšno vprašanje ali pa tudi kar tako, da se oglasite. Tam si boste 

lahko ogledi tudi rešitve tega miselnega vzorca in si tako sami pregledali domačo nalogo. Če 

komu res ne uspe priti na spletno učilnico, naj mi nalogo pošlje po e-pošti.  

Uspešno delo želim. 

  

Lep pozdrav, učiteljica Petra Trošt 

 

GLASBENA UMETNOST 

 

Četrtek, 02.04.2020, 5. šolska ura (11.40-12.25) 

Enota: Inštrumenti s tipkami 



Zaporedna številka ure: 26/35 

 

Učni pripomočki: 

Svetovni splet 

 

Preberi: WIKIPEDIA: Čembalo 

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cembalo 

 

 

Preberi: WIKIPEDIA: Harmonika 

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

 

 

Poslušaj zvočne primere: 

 

J.S. Bach: Suite Es dur fur cembalo  

https://www.youtube.com/watch?v=X4mO4KPdtEM 

 

Pirates of Caribbean 

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

 

Astor Piazzola: Libertango 

https://www.youtube.com/watch?v=MepPfI7ebMY 

 

 

Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 6 

Četrtek, 02.04.2020, 5. šolska ura (12.30-13.15) 

 

Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem na zlog MA. 

 

 

Na YOUTUBE poišči pesmi: 

 

Ditka: Ne bodi kot drugi 

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

 

Pesem je potrebno znati na pamet. 

 

 

Aqua: Barbie girl (lyrics) 

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

 

Pesem najprej poslušaj, nato pa poj ob večkratnem predvajanju in sicer tako da dekleta pojejo 

besedilo Barbie, fantje pa besedilo Kena. Nato poskusi še karaoke verzijo. 

 

 

Aqua: Barbie girl (karaoke) 

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

  

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cembalo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Harmonika
https://www.youtube.com/watch?v=X4mO4KPdtEM
https://www.youtube.com/watch?v=CgCMBFcifVE
https://www.youtube.com/watch?v=MepPfI7ebMY
https://www.youtube.com/watch?v=Cuu1irXZqsE
https://www.youtube.com/watch?v=v35fWf1CWFQ
https://www.youtube.com/watch?v=4mZvweVeTrM


NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT, 4.a, b, 5., 6.a in b razred  

 

2. 4. 2020  

 

Ker naj bi pri urah NIPa imeli vsebine, ki jih pri urah športa ponavadi ne 

obravnavamo, vam pošiljam dva izziva.  

Prvi je za razvoj koordinacije rok, drugi za razvoj koordinacije nog. V drugem 

primeru povabi brata, sestro ali starša in tekmuj, lahko pa tudi sam. 

OBILO ZABAVE 😊. Posnetek ali fotografijo pošlji na 

sport.osmarezige@gmail.com 

 

ŽONGLIRANJE:  https://www.youtube.com/watch?v=2PMTMRWod9s 

 

SPRETNOST Z NOGAMI: 

 

:  

 

https://www.facebook.com/100016024118245/videos/666785543865577/?t=37 

  

Če ne morete odpreti povezave na FB pošiljam fotografijo.  

Dva med seboj tekmujeta v prenosu z nogo npr. čopičev, svinčnikov,… iz ene strani 

na drugo stran npr. na lončke,… 

Bodite dobro! Učiteljica Brigita. 
POUK NA DALJAVO                                                              

Učiteljica: Lisan Vežnaver Hrvatin 

 

 

 

Neobvezni izbirni predmet Računalništvo 5. in 6. razred 

Četrtek, 2.4.2020 

SLEDI SPODAJ ZAPISANIM KORAKOM:  

1. V spletni brskalnik vtipkaj: https://scratchizzivi.splet.arnes.si/ 

Lahko samo tudi Scratch izzivi in prvi zadetek je pravi. 

 

mailto:sport.osmarezige@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=2PMTMRWod9s
https://www.facebook.com/100016024118245/videos/666785543865577/?t=37
https://scratchizzivi.splet.arnes.si/


2. Na levi strani spletne strani klikni zavihek ZANKE:  

 
 

 

3. V zavihku ZANKE imaš veliko izzivov.  

 
4. Pri vsakem izzivu imaš tole vrstico.  

 

Preberi OPIS NALOGE in NAVODILO NALOGE pri vsakem izzivu.  

Nato si izberi 2 IZZIVA ter poizkusi sam sestaviti programčka.  

Za pomoč imaš NAMIG in na koncu še REŠITEV NALOGE.  

 

Tvoja narejena programčka shrani na računalnik in mi ju pošlji na moj mail do sobote, 4.4.2020: 

lisanv@osmarezige.si 

 

Veliko sreče pri programiranju ti želim! 

Učiteljica računalništva Lisan Vežnaver Hrvatin 

 

 

 

 

 

KAJ JE ZANKA? 

V programu uporabljamo zanko 

takrat, ko želimo enega ali več 

ukazov izvršiti  

večkrat zaporedoma. 

To pomeni:  

»dokler je izpolnjen pogoj, 

ponavljaj ukaz.« 

mailto:lisanv@osmarezige.si


 

 

 
 

 


