Pozdravljen/-a,
pred tabo so navodila za 5. teden. Opravljene naloge mi pošlji do sobote, 18. 4. 2020.
Za petek, 17. 4. 2020, bom pripravila preverjanje znanja o samostalniku, osebnem zaimku in
pridevniku. Preverjanje znanja bom objavila v petek, 17. 4. 2020, v spletni učilnici.
Torek, 14. 4. 2020
TEHNIČNI DAN: PEKLI BOMO KRUH
Sreda, 15. 4. 2020
Danes boš utrdil/a in ponovil/a, kar si se naučil/a o števniku.
V zelenem delovnem zvezku reši naslednje naloge:
 str. 68/13
 str. 69/15 (označi le vrste besed, ki smo se jih že učili)
Izberi 6 poljubnih števil in jih z besedo zapiši v zvezek. Števila naj bodo dvomestna,
trimestna, štirimestna in petmestna.
Četrtek, 16. 4. 2020
Ali se rad/-a voziš s kolesom? Ali si že bila/-a kdaj na daljšem kolesarjenju? Ali si že slišal/-a
za Porečanko? Če si že kdaj kolesaril/-a po Porečanki nam lahko v kanalu Kolesarjenje
eAsistenta na kratko opišeš svojo izkušnjo. Lahko opišeš tudi katero drugo kolesarsko
»akcijo«.
V zelenem delovnem zvezku na str. 46 preberi besedilo Kolesarjenje po Porečanki. Nato reši
naslednje naloge: 1., 2. in 3. nalogo.
Danes imaš manj nalog, da boš lahko ponovil/-a vse o samostalniku, osebnem zaimku in
pridevniku.
Petek, 17. 4. 2020
V spletni učilnici sem objavila preverjanje znanja. Želim ti veliko sreče pri reševanju.
Domača naloga
Zelen delovni zvezek
Str. 48/ 5., 6. in 7. naloga

ANGLEŠČINA
Teden: 13.4. do 17.4.2020
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!
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, zato tam
ne oddajajte svojih nalog, Narejena sta tudi kanala Dopolnilni TJA in Razred. V Sporočilih
pa lahko prebere vaše sporočilo samo tisti, ki ga vi izberete v imeniku (lahko tudi več oseb).

PONEDELJEK
Datum: 13. 4. 20

TOREK
Datum: 14. 4. 20

SREDA

Datum: 15.4.20

TEHNIŠKI DAN
PEKA KRUHA
Preveri, če si mi poslal/a vse zahtevane naloge od prejšnjega
tedna.
Naredi spodnjo interaktivno nalogo. Preveri rešitve.
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise1?cc
=si&selLanguage=en

Saturday morning UČB 66
Zaporedna ura: 115

Poslušaj besedilo in glej slike. Pazi! V zvočnem besedilu so imena
drugačna od tistih v tiskanem besedilu
Carla - namesto Roba
Andy - namesto Julie
Billy - namesto Ollieja
Del besedila, ki je spremenjen : Carla is getting in the car with his
brother Andy. Their friend Billy isn't going into town…

Poslušaj vsaj 2x
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=si&selLangu
age=en Page 66, EX 1b

- Preberi besedilo na glas
- Poglej slike:
Kaj počneta Rob in Julie na sliki 1? Kaj pa Ollie na sliki 2?
- Reši nalogo 2:
Poglej slike in besedilo v knjigi
Uporabi imena iz knjige!
Primer:
1. Rob and Julie are getting on thr bus.
Prepisano in rešeno nalogo slikaj in pošlji do 20.4.20.
Ponovi besedilo od včeraj - Preberi ga na glas!
ČETRTEK
1. Danes se bomo naučili, kako povedati:
Datum: 16. 4. 20
-

kaj nekdo počne v tem trenutku
kaj nekdo počne na sliki

Zaporedna ura: 116
Za to bomo uporabili glagolski čas, ki se imenuje Present continuous.
Srečali smo ga že večkrat, nismo pa še razložili, kako se ga oblikuje
In kdaj ga uporabimo.
PRESENT CONTINUOUS
I

am

okrajšano

'm

He
she
it

is

okrajšano

's

We
You
they

watching TV.

making a poster.

are

okrajšano 're

getting on a bus

Razlaga: Obliko sestavimo tako, da uporabimo
glagol BE (biti) + glagol s končnico -ing
I am watching TV (now). (zdaj gledam TV)
Rob is making a poster. (na sliki 6 Rob dela poster)
Rob and Julie are getting on a bus.
Zgornjo tabelo in primere prepiši v zvezek.
Pazi na spremembe pri zapisu:

- glagoli, ki se končajo na –e, končni e izgubijo: HAVE – HAVING
- kratki glagoli kot SIT, PUT, GET – podvojijo T – GETTING,
PUTTING, SITTING
-reši UČB 67 / naloga 4 v zvezek in DZ str 54 / 3 - slikaj in

pošlji do 20.4.20.
Reši nalogo na tej internetni povezavi. Preveri rešitve:
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise2?cc
=si&selLanguage=en

ŠPORT 6 a. r; . teden; 15. 4. – 17. 4. 2020

14.4.2020 IMATE TEHNIČNI DAN.
Ker mi še niste vsi poslali koordinacijsko lestev (tisti, ki ste jo POHVALJENI), ki ste jo ste
izdelali in foto ali posnetek z vajami, ki ste jih izvajali, podaljšujem to nalogo do konca
tedna (17.4.2020), pošlji :
sport.osmarezige@gmail.com.
V tem tednu poleg zgornje naloge pridejo v poštev ponovitev nalog po lastni izbiri:
-

MET VOTEXA, ZADEVANJE CILJA (poslala v 1. tednu)

-

VAJE MOČI (poslala v 2. tednu)

-

ŠPORTNIH 5X5 (poslala v 3. tednu)

-

Veliko gibanja na prostem, daljši sprehodi, tek, hitra hoja, kolesarjenje,…

Ko pridemo v šolo, bo potrebno izvesti športno vzgojni karton, zato morate skrbeti za telesno
kondicijo!

Bodite dobro, učiteljica Brigita

LIKOVNA UMETNOST 6

nadja.janko@guest.arnes.si

Kaj je arhitektura?

15. 4. 2020

Izdelki ki sem jih že naredil

1. Okrasek
2. Preprosta hiška iz naravnega materiala
3. Ptiček
Vse izdelke in zapiske hranite v eni mapi. (ne hiške)
SLIKE IZDELKOV MORAŠ POSLATI KER BODO OCENJENI!

Napiši na list ali v zvezek: Oprema notranjega prostora
Notranji prostor (ima stene strop, tla)
Bivalni prostor je prostor, kjer živimo, kuhinja, spalnica, dnevna soba
Opremimo ga glede na namen npr. spalnica ima posteljo…kuhinja ima štedilnik
Nebivalni prostor je prostor kjer delamo npr. učilnica, telovadnica pa tudi trgovina…

Zunanji prostor je vse kar je izven stavbe. (parki, igrišča…)
Notranji in zunanji prostor načrtujejo arhitekti in urbanisti.
POJMI : notranji prostor, zunanji prostor, oprema, arhitekt, urbanist, bivalni in nebivalni prostor

TEDENSKA NALOGA

Notranji prostor: KUHINJA

NAVODILO:
Na A4 list skiciraj kuhinjo. Usedi se na tla v svoji kuhinji in poskušaj narisati vse kuhinjske elemente.
Skica ni za oceno, jo pa nujno potrebuješ, ker boš naslednjič risal zares!
Pri skiciranju ne uporabljamo ravnil in barvic. Skice ne pošiljaj!

6. a razred – geografija
Sreda, 15. april 2020
Pouk na daljavo

Drage učenke in učenci, spoštovani starši.
Z odhodom učiteljice ge. Ane Borote Šraj na porodniški dopust boste geografijo
odkrivali in spoznavali z mojo pomočjo. Veselim se dela z vami in verjamem, da
bomo uspešno sodelovali.
Diana Palčič
____________________________________________________________________

Pri današnji uri se boš učil/a o značilnostih vročega (tropskega) pasu.
Potreboval/-a boš učbenik in zvezek.
Učna vsebina
V zvezek zapiši velik naslov VROČI (TROPSKI) PAS.
Preberi snov iz učbenika na str. 50 – 51.
V zvezek prepiši vprašanja. Napiši tudi odgovore na vprašanja.
1. Imenuj 3 različne vrste rastlinstva, značilne za vroči pas.
2. Opiši značilnosti rastlinstva, ki raste ob ekvatorju.
3. Imenuj podnebni dejavnik, ki najbolj vpliva na visoke temperature v vročem
pasu.

Zapise v zvezku fotografiraj ter jih pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si
do srede, 23. aprila 2020.
Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 6.a razred.

RAZRED: 6. A
Četrtek, 16.04.2020, 5. šolska ura (11.40-12.25)
Predmet: GLASBENA UMETNOST
Enota: Ponavljanje
Zaporedna številka ure: 28/35
Učni pripomočki:
Svetovni splet
Ponovi snov poglavij Brenkala in inštrumenti s tipkami, vključno s glasbenimi primeri.
RAZRED: 6. A in 6. B
Četrtek, 09.04.2020, 5. šolska ura (12.30-13.15)
Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 6
Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem na zloga LA in MA.
Na YOUTUBE poišči pesmi:

Aqua: Barbie girl (lyrics)
https://www.youtube.com/watch?v=v35fWf1CWFQ
Pesem poj ob večkratnem predvajanju. Nato poskusi še karaoke verzijo.
Aqua: Barbie girl (karaoke)
https://www.youtube.com/watch?v=4mZvweVeTrM

Pop Design: Ko si na tleh
https://www.youtube.com/watch?v=V0pnrJPRGZ0
Pesem poslušaj trikrat in si skušaj zapomnit čim več besedila.

NAVODILA – POUK NA DALJAVO

Torek, 14. 4. 2020
ZGODOVINA

Danes je tehnični dan in opraviš naloge, ki so določene
in za katere si se odločil.

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 vprašanja in jih rešili. Če komu res ne uspe priti na spletno učilnico, naj mi nalogo
pošlje po e-pošti.
Uspešno delo želim.
Lep pozdrav, učiteljica Petra Trošt

POUK NA DALJAVO ZA 6. A RAZRED (5. teden)
MATEMATIKA
Učiteljica: Lisan Vežnaver Hrvatin

V tem tednu boste rešili 2 preizkusa znanja, sestavljena po NPZ-ju.
Do preizkusov znanja lahko dostopate na dva načina:
1. V spletni učilnici so shranjeni pod Matematika 6. razred,
2. Na spletni strani ric.si sledite spodnjim navodilom:
 V spletni brskalnik vtipkajte: Npz 6. razred ali kliknite spodnjo povezavo:
https://www.ric.si/preverjanje_znanja/predmeti/
 Na spletni strani ric.si izberite Predmeti v 6. razredu: matematika
 Pod 2019 redni rok klikneš datoteko preizkus znanja.
 Pod 2018 redni rok klikneš datoteko preizkus znanja.
 Datoteki shraniš v računalnik.

CLASSE 6.a/b
QUINTA SETTIMANA , fino al 17 aprile (peti teden, do 17. aprila 2020)
Cari ragazzi,
grazie per tutte le vostre risposte. Hvala vsem, ki se mi oglašate. Upam,da ste vsi v redu in da
vam doma ni preveč naporno.
Siamo arrivati alla quinta settimana, neverjetno, ampak pred nami je že peti teden dela na
daljavo!
Noi abbiamo gia' studiato gli articoli determinativi ( il,la,lo,…), v tem tednu bomo spoznali,
oz., ponovili GLI ARTICOLI INDETERMINATIVI , nedoločne člene. Cominciamo:
1. V zvezke napišete GLI ARTICOLI INDETERMINATIVI, datum/data
2. Iz knjige, libro dello studente, str.44, pagina 44, prepišeš v zvezek razpredelnico (Gli
articoli indeterminativi).
Singolare-ednina, plurale-množina/ maschile-moški spol, femminile-ženski spol.
3. Preberi pravila v rdečem okvirju in posebnost iz modrega okvirja. Nedoločni členi
niso
nič posebnega in z njimi ne boste imeli večjih težav, samo malo vaje je potrebno.
4. V zvezek opraviš vajo št.3, mislim,da je navodilo enostavno.
5. Poišči sledeče povezave:
http://www.baby-flash.com/wordpress/italiano/scegli-larticolo-indeterminativo-giusto1/
http://www.baby-flash.com/wordpress/italiano/scegli-larticolo-indeterminativo-giusto2/
http://www.baby-flash.com/wordpress/italiano/scegli-larticolo-indeterminativo-giusto3/
http://www.baby-flash.com/wordpress/italiano/completa-con-articoli-richiesti/
Če se vam strani ne odpirajo, vpišite v google : BABY-FLASH, kliknite ITALIANO in se
vam bo odprla razpredelnica z vajami. Poiščete Gli articoli- v drugi vrsti- zadnje tri vaje(klik
na vsako vajo). Nato, v zadnji vrsti poiščeš še sredinsko vajo Completa con articoli richiesti.
Navodila za vaje boste takoj razumeli,saj so zelo enostavna.
Če želite, pri Gli articoli lahko opravite še druge vaje.
6. Vaje,ki ste pisali v zvezek, poslikaš in mi pošlješ, zelo bom vesela!
Buon lavoro , ragazzi!
Tanti saluti dalla vostra insegnante d'italiano

TIT6 NAVODILA za DELO
četrtek, 16.april 2020

in petek, 17. april

Ta in drugi teden bodo na vrsti postopki obdelave lesa.
V zvezek bosti prerisali tabelske slike, ki sem ji slikal v šoli pred leti.
Besedilo je ponekod težje čitljivo. Upam, da boste zmogli prebrati.

Četrtek, 16.april
1. V zvezek zapišite naslov : POSTOPKI ZARISOVANJA IN VPENJANJE
2. Zapišite in narišite spodnjo tabelsko sliko

Petek, 17. April
1.) V zvezek zapišite naslov POSTOPKI ODREZOVANJA
2.) Zapišite in narišite tabelsko sliko ( lahko tudi nekoliko » po svoje » )
Opomba: Ker je snov obširna, bo štela za 2 šolski uri ( dokončate lahko naslednji teden )

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT - 16. 4. 2020
Danes vam pošiljam skakalni izziv s kolebnico, imenuje se SKAKALNI NINJA. Avtor izziva
je učiteljica športa Katarina B. S.
https://www.youtube.com/watch?v=81HyLLe5HIU&list=PL362rqmZwwAKjTe1tKh__lTWSCfLl_fRh&in
dex=5&fbclid=IwAR0SzXvced3gZ7GFWBSMvSxhkHb2p5dnmQc_7kZz8_AhYkGIT8jXKkO09zY

OBILO ZABAVE 😊. Dosežek in posnetek ali fotografijo lahko pošlješ na
sport.osmarezige@gmail.com ali dodaš v spletno učilnico NIP-a (neobvezen izbirni predmet).

Bodite dobro! Učiteljica Brigita.

Opomba
Kdor mi še ni poslal nobene učne snovi, naj pohiti ali mi sporoči na gmail, kje so težave .
Ostanite še naprej zdravi
Valter Janko

NALOGA 9

Živila z več ogljikovimi hidrati

GOSPODINJSTVO
Navodilo: Poglej ppt predstavitev in poslušaj zvočni zapis.
Predstavitev ne prepisuj v zvezek. Lahko si jo shraniš za utrjevanje.
Vprašanja na zadnjem slajdu zapiši v celih povedih kot točke zapisa v zvezek z
naslovom ŽIVILA Z VEČ OGLJIKOVIMI HIDRATI.
Ta vprašanja so tudi del vprašanj, po katerem bom ocenjevala teoretično znanje o poznavanju
zdrave prehrane.
NALOGO MI ODDAJTE DO: 20. aprila 2020

NAR: Rok za oddajo Naloge 7. in 8. je 20. april 2020, zato dodatnih nalog ni.
Lahko pa polepšaš praznike in izdelaš venček.

Vesele praznike!
Učiteljica Tatjana

