
SLOVENŠČINA 

Pozdravljen/-a, 

pred tabo so navodila za 6. teden. Tokrat nas čaka zahtevnejša snov, saj bomo skupaj 

obravnavali novo vrsto besed, ki jo boš spoznal na videokonferenci. Opravljene naloge mi 

pošlji do petka, 24. 4. 2020. 

Do sedaj si usvojil/-a samostalnik, zaimek, pridevnik in števnik. V tem tednu boš spoznal/-a 

glagol. Glagol ima zelo pomembno vlogo pri našem sporazumevanju in pisanju v povedih. Ali 

se ti zdi smiselni stavek Miha kosilo? Ta Miha nam nič ne pove, kaj bo počel s kosilom, ker 

manjka glagol. 

Da ti glagol ne bo delal/-a preglavic, te vabim na videokonferenco. Po opravljeni 

videokonferenci prepiši učno snov v zvezek in reši naslednje naloge v zelenem delovnem 

zvezku str. 49/8, 9, 10, 11. 

Se še spomniš, o čem smo se pogovarjali na videokonferenci? Ponovno preberi razlago snovi 

v zvezku in nadaljuj z reševanjem nalog v zelenem delovnem zvezku: str. 50/12, 13. Nato 

poskusi rešiti 14. nalogo. Glagole 14. naloge spregaj samo v ednini. V dvojini in množini 

bomo na videokonferenci. 

KULTURNI DAN: OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE 

V zvezek zapiši naslov predstave, ki si si jo ogledal. Nato zapiši, o čem govori predstava ter 

ali ti je bila predstava všeč. Svoje mnenje boš delil tudi s sošolci v kanalu. 

Danes te ponovno vabim na videokonferenco. Skupaj bomo rešili 14. nalogo. Nato boš rešil še 

15., 16. in 17. nalogo. 

Danes je dan namenjen športnemu dnevu. Med počitnicami si vzemi čas za počitek in branje.  

Ne pozabi: "Knjige so sanje, ki jih držimo v rokah." 

(Neil Gaiman) 

 

 

Ponedeljek, 20. 4. 2020 

Torek, 21. 4. 2020 

Sreda, 22. 4. 2020 

Četrtek, 23. 4. 2020 

Petek, 24. 4. 2020 



ANGLEŠČINA 

Teden: 20.4. do 24.4.2020 

Število ur: 3 

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: 20. 4. 20 

 

Zaporedna ura: 117 

 

Videokonferenca  - vabilo in povezava bo v kanalu Angleščina 6A 

 

Ponovitev – Present continuous 

Ponovili bomo besedilo Učb 66 

- Preberemo na glas 

- Povemo, kaj osebe počnejo na določenih slikah 

1. Where is Ollie? 

2. Why is he in bed? 

3. Is he watching TV? 

4. Where are Rob and Julie going? 

5. Where are they in picture 5? What are they doing? 

6. What are they doing in picture 6? 

 

- Pregled naloge Učb 66/2 in 67/4 

 

- Pregled naloge DZ 54 / 3 

 

TOREK 

 

Datum: 21. 4. 20 

 

Zaporedna ura: 118 

Present continuous – negative 

 

Kako zanikamo povedi v tem glagolskem času?  Česa osebe ne 

počnejo v tem trenutku? 

Spodaj so primeru, ki jih najprej prebereš (tudi na glas), potem pa jih 

prepišeš v zvezek: 

 

I’m watching TV now     -       I’m not writing  a letter. 

 

He’s lying in bed now     –      He isn’t  going into town. 

mailto:neli.kozlan@guest.arnes.si


 

We are 

You are                shopping now.  -   They aren’t making posters. 

They are 

 

-Reši UČB 67/ naloga 5b v zvezek – zanikaš povedi, ki so  

v nalogi 4 (na tej strani) in napiši, kaj osebe res počnejo.  

 

Reši v zvezek. Napiši tudi primer. 

 

Te naloge slikaj in pošlji do 24.4.20 
 

 

SREDA 

Datum: 22.4.20 

 

 

KULTURNI DAN 

 

ČETRTEK 

Datum: 23. 4. 20 

 

Zaporedna ura: 119 

Utrjevanje -  present continuous:  

 

1. Reši naloge v DZ 55/ 4 in 5 

Utrjevanje - besedišče 

 

1. Reši spodnjo nalogo. Preberi opise in napiši rešitve v zvezek. 

Opisov ni treba prepisovati! 

   

1 You usually sleep here: _________________________  

2 You clean your teeth here: _______________________  

3 Big houses have sometimes got a swimming pool outside in the 

__________________.  

4 When a house has got two floors, the bedrooms are usually 

_____________________________. 

5 You do the cooking here: ______________________.  

6 When you open the door and go into the house, you go into the 

____________________.  

7 The television is usually here: _________________.  

8 A room where people eat their meals: _________________.  

9 There isn’t a bath in our bathroom, but there’s a 

_______________.  

10 This is the opposite of number 4: _______________________ 

 

 

 

  



Neobvezni izbirni predmet Računalništvo 5. in 6. Razred.         Učiteljica: Lisan Vežnaver Hrvatin 

 

Pozdravljeni!  

V 6. tednu pouka na daljavo je potrebno ustvariti poljubno zgodbo v Scratchu. 

V tvoji zgodbi izbereš sam/a figure (vsaj dve) in ozadje. Če želiš lahko v zgodbi uporabiš zanko in 

pogojni stavek. Za pomoč si lahko pomagaš s spodnjo povezavo: 

https://scratchizzivi.splet.arnes.si/ 

Uporabi čimveč domišljije! 

Tvojo narejeno zgodbo shrani na računalnik in jih pošlji na moj mail do sobote, 25.4.2020: 

lisanv@osmarezige.si 

 

Lep teden ti želim! 

 

SESTA SETTIMANA , fino al 24 aprile (šesti teden, do 24. aprila 2020) 

 
Salve, ragazzi! 

Grazie a tutti quelli che mi mandate regolarmente i vostri compiti. Hvala vsem, ki ste z 

resnostjo in odgovornostjo prevzeli delo. Še vedno sem v pričakovanju in upanju, da se mi 

boste v kratkem vsi oglasili. 

Davanti a noi c'e' gia' la sesta settimana. V šestem tednu boste opisovali sliko, in questa 

settimana descriverete una classe e ripeterete  le strutture C'E' e CI SONO e i nomi di alcuni 

oggetti scolastici. 

 

Istruzioni, navodila: 

 

1. Libro,pagina 47/ esercizio 4. Opazuješ sliko, nato prebereš opis in podčrtaš vse 

razlike, oz. nepravilne trditve. 

2. Nel tuo quaderno scrivi : ESERCIZIO, data; trascrivi il testo in modo da fare una 

descrizione giusta della classe- prepišeš tekst s pravilnimi trditvami, to pomeni, da 

opišeš realno sliko učilnice.Pri tem si pomagaj z besediščem Le materie scolastiche, 

na strani 41. 

3. Quaderno degli esercizi, pagina 23/ eserc. 1 e 3. 

 Pri 1. vaji si pomagaj z besedami: 

zaino,torta,pacco,candeline,mela,CD,panino,alberi,amici,scarpe,orologi,dolci. 

Pri 3. vaji pa z besedami, šolski predmeti: geografia, musica, storia, matematica, 

inglese,scienze. 

4. Fotografa il tuo compito e me lo mandi, grazie. Pošlješ fotografijo svoje naloge, 

hvala. 

 

Buon lavoro ragazzi, spero di vedervi presto a scuola! 

 

Un caloroso saluto 

dalla vostra insegnante Tamara 

https://scratchizzivi.splet.arnes.si/
mailto:lisanv@osmarezige.si


 
ŠPORT  6. a;  20. 4. 2020 

V sredo, 22.4.2020 je KD in v petek, 24.4.2020  ŠD. 

Pouk je samo v ponedeljek, ta dan vadite z žogo. Uporabite kakršnokoli žogo, vendar večjo 

kot npr. tenis žogica: 

1) vodenje: PAZI, DA NIKOLI NE VODIŠ PRED TELESOM, KER TE OVIRA 

PRI HOJI, TEKU, AMPAK OB BOKU 

 na mestu ob levem, desnem boku  

 v hoji levo in desno ob telesu 

 teku 

 slalom najprej z boljšo nato s slabšo roko (na tla lahko narišeš stožče ali 

položiš kamenčke, druge predmete, ki jih imaš doma) 

 vodiš žogo do stene, 2m od nje vržeš z obema rokama, uloviš in vodiš nazaj 

 pomembno je, da čimbolj tekoče vodiš, žoge ne smeš prijet v obe roki, ali 

vodiš z eno ali z drugo roko 

2) zaporedni met žoge v steno (z eno roko) in lovljenje odbite žoge iz razdalje 2 m, 

žoga ne sme pasti na tla 

3) met žoge v cilj z različnih razdalj (v koš, v tarčo,…) uporabi kar imaš doma, lahko si  

narišeš tarčo, obesiš vrvico na vejo,… 

Pred vadbo se ogrej: 

- 2 min teka 

- kroženje z glavo; počasi 3x v vsako stran 

- kroženje z rameni naprej in nazaj, 4x v vsako stran 

- kroženje z rokami naprej in nazaj, 4x v vsako stran, počasi in ne sunkovito, velike 

kroge rišeš z rokami 

- potiskanje komolcev za glavo, vsaka roka zadrži 10-15 sek 

- odkloni L,D, vsaka stran 5x 

- kroženje z boki, vsaka stran 5x 

- zamahovanje z nogami, 5x vsaka stran 

- izpadni korak naprej, zibanje v tem položaju 4 x z vsako nogo  

- 10 pravilnih počepov, pet ne dvigujemo 

- metuljček 15 sek 

- vaje za trebušne, hrbtne mišice (kot v šoli), plank 30-40 sek 

- PO VADBI STRESI ROKE IN NOGE 

Bodite dobro, učiteljica Brigita. 



NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT - 23. 4. 2020  

 

 

Danes vam pošiljam povezavo https://youtu.be/sGulqJF_OuE , na kateri boste našli  

 

igro »TENIS MALO DRUGAČE«.  

 

Lahko ga pripravite zunaj ali v  notranjih prostorih. Kaj potrebujte, piše v posnetku. Sama  

 

sem za mrežo, uporabila tanko vrvico, zato se je ne vidi najbolje. Lahko uporabite karkoli. 

 

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. 

 

 

GLASBENA UMETNOST 

 

Četrtek, 23.04.2020, 5. šolska ura (11.40-12.25) 

Enota: Tolkala 

Zaporedna številka ure: 29/35 

 

Učni pripomočki: 

Svetovni splet 

 

Na svetovnem spletu preberi o Tolkalih. 

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

Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 6 

 

Četrtek, 23.04.2020, 5. šolska ura (12.30-13.15) 

 

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 poj ob večkratnem predvajanju. 
 

https://youtu.be/sGulqJF_OuE
mailto:sport.osmarezige@gmail.com
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tolkala
https://www.youtube.com/watch?v=v35fWf1CWFQ
https://www.youtube.com/watch?v=4mZvweVeTrM
https://www.youtube.com/watch?v=V0pnrJPRGZ0


NARAVOSLOVJE in  GOSPODINSJSTVO 

Dragi učenci! 

Najprej  naj vas pohvalim za odzivnost in dobro opravljen tehnični dan. Evalvacijo oziroma 

analizo tehničnega dneva bomo z ostalimi učitelji podali v začetku maja. Zaradi poškodbe in 

operacije desnega očesa imam omejen čas dela z računalnikom, zato se nisem odzvala na 

pregled vaših zadnjih nalog. Naloge imam zbrane in počasi bom pripravila odgovore. Do 

začetka maja bo vse urejeno. Lepo bodite in pazite nase. 

Vaša naloga je, da v prihajajočem tednu ponavljate snov poglavja, ki smo ga obravnavali v 

času učenja na daljavo:  

Gospodinjstvo: razvrščanje živil v skupino hranilnih skupin 

Naravoslovje: Različni deli organizma opravljajo različne naloge 

. Sledila bodo vprašanja za preverjanje in ocenjevanje znanja. Pred ocenjevanjem boste dobili 

konkretna vprašanja, ki jih bom preverjala in imeli boste dovolj časa za pripravo. Hvala. 

Učiteljica Tatjana 

 

Torek, 21. 4. 2020  

ZGODOVINA 

 

 

 

 

 

V naslednjih tednih bo naša tema: Pregled gradnje 

človeških bivališč skozi zgodovinska obdobja. Ta 

teden začenjamo z gradnjo prvih bivališč. V učbeniku 

preberi besedilo: Prva bivališča. Nato napiši naslov v 

zvezek, pod njim naredi miselni vzorec o prvih 

bivališčih. Miselni vzorec mora vsebovati naslednje 

podatke: - kje so prazgodovinski ljudje imeli prva  

                 bivališča  

   - iz kakšnih materialov so si gradili ta  

      bivališča  

   - kaj pomeni stalno in kaj začasno bivališče.  

 

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 

  



MATEMATIKA      Učiteljica: Lisan Vežnaver Hrvatin 

Ponedeljek, 20.4.2020 Ponovitev o geometrijskih telesih 

1. Oglej si posnetek o geometrijskih telesih na spodnji povezavi.  

Lahko tudi vtipkaš v Youtubu: Andrej P. Škraba Geometrijska telesa.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=50TGyIfzRdQ 

 

(Opomba posnetku: V 6. razredu bomo obravnavali le kvader in kocko, ki spadata v skupino 

oglatih teles.) 

2. V zvezek napiši naslov GEOMETRIJSKA TELESA. 

3. Poglej spodnji posnetek. V zvezek si zapiši pomembne informacije o geometrijskih telesih. 

Videoposnetek lahko ustavljaš, medtem ko prepisuješ v zvezek. 

 

 

https://youtu.be/pzBK0KbA3bI 

 

4. Skiciraj različna geometrijska telesa, ki jih najdeš doma. Pravilno jih razvrsti pod zapis oglata 

in okrogla telesa.  

Npr. Škatla za čevlje (kvader – oglato telo), žoga (krogla – okroglo telo), itd.  

 

Torek, 21.4.2020 Površina kocke in kvadra 

1. Preriši ali natisni mreži kocke in kvadra, ki ju najdeš v spletni učilnici eA pod predmetom 

MATEMATIKA 6.R.  

Mreži teles izreži in sestavi v geometrijsko telo. Moraš biti zelo previden pri prepogibanju 

lista, kjer so narisani robovi telesa.  

Like je potrebno tudi ustrezno pobarvati. 

               KOCKA                     

 

             KVADER                     

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=50TGyIfzRdQ
https://youtu.be/pzBK0KbA3bI


2. Mreži kocke in kvadra zalepi v zvezek.  

To storiš tako, da zalepiš le eno ploskev v zvezek. Pri kocki zalepi le rdeč kvadrat, pri 

kvadru pa enega od modrih kvadratov.  

Ostale mejne ploskve ne smejo biti zalepljene. Tako boš lahko bilokdaj iz likov sestavil/a 

geometrijsko telo.  

 

V zvezek nariši mrežo kocke z robom 3,5 cm. Lahko si pomagaš z e-ucbeniki na spodnji povezavi: 

 

https://eucbeniki.sio.si/mat5/697/index3.html 

 

3. V zvezek nariši mrežo kvadra, če poznaš spodnje podatke: 

Širina kvadra je 2 cm, dolžina 3 cm in višina pa 4 cm. Lahko si pomagaš z e-ucbeniki na spodnji 

povezavi: 

 

https://eucbeniki.sio.si/mat5/697/index4.html 

 

Četrtek, 23.4.2020 Površina kocke in kvadra 

Videokonferenca: 

6.a ob 10.30 

6.b ob 11.30 

 

Fotografije vseh zapiskov mi pošljite do petka, 24.4.2020 

na mail: 

lisanv@osmarezige.si 

 

Ostanite zdravi! 

 

 

 

 

  

https://eucbeniki.sio.si/mat5/697/index3.html
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TIT6          

Četrtek, 23. April 

Nadaljujte z delom iz prejšnjega tedna. 

Preglejte , če imate v zvezku zapisano vso učno snov. 

Potrudite se, saj bodo vaši zapisi v zvezku tudi ocenjeni. 

Želim vam prijetne počitnice 

Ostanite zdravi 

Valter Janko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIJA – Nova učiteljica je Diana Palčič 

Sreda, 22. april 2020, teden 6. 

Opomba 

Kdor mi še ni poslal nobene učne snovi, naj pohiti ali mi sporoči na gmail, kje so težave. 



GEOGRAFIJA 

Drage učenke in učenci. 

22. aprila  je Svetovni dan Zemlje. Opozarja nas, da je naša Zemlja samo ena in edinstvena 

ter da jo moramo zaradi njene izjemne ranljivosti močno varovati. 

 

 

Vir: https://www.giuntiscuola.it/. 

Ne samo  ob Svetovnem dnevu Zemlje, vsak dan bi se morali zavedati,  da še vedno 

proizvedemo in v naravno okolje odvržemo preveč plastike. Milijoni ton plastike končajo na 

odlagališčih odpadkov, ali še huje, v morjih in oceanih.  

Razmisli: kako bi ti, v svojem gospodinjstvu, v šoli, …. pripomogel/a k temu, da bi zaščitil/a 

naš planet in ga naredil/a lepega za prihodnje generacije. Zapiši. 

 

 

PREVERJANJE SNOVI 

Potreboval boš učbenik, atlas, zvezek in dostop do spleta. Pri odgovorih na vprašanja naj ti 

bosta v pomoč tudi spodnja posnetka. 

Vrtenje Zemlje: https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiGeografija6/index.html 

https://www.youtube.com/watch?v=D1A5H7MDe30 

https://www.giuntiscuola.it/
https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiGeografija6/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=D1A5H7MDe30


Kroženje Zemlje okoli Sonca:  

https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiGeografija6/index.html 

https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiGeografija6/index.html 

Gibanje Zemlje http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/gibanje_Zemlje/index.html 

Letni časi https://www.youtube.com/watch?v=57lF41OpaDE 

Reliefne oblike https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiGeografija6/index.html 

Odgovori na spodnja vprašanja. 

1. Kako imenujemo vzporednik, ki Zemljo deli na 2 polobli? Zapiši. 

2. Kako imenujemo poldnevnik,  Zemljo deli na  

3. Zemlja v vesolju kroži. S pomočjo naštetih pojmov (vrtenje, Zemljina vrtilna os, letni 

časi, elipsa, 365 dni in 6 ur, 24 ur, menjava dneva in noči) sestavi kratek opis gibanja  

Zemlje. 

4. Pojasni pojem enakonočje. 

5. Imenuj 2 posledici različne Zemljine osvetljenosti. 

6. Naštej oblike površja. Pomagaj si z učbenikom, str. 20  ̶  21.  

7. Imenuj obliko površja, kjer ležijo Marezige. V pomoč: Marezige ležijo na 224m 

nadmorske višine. 

8. Pojasni razliko med vremenom in podnebjem. 

Zapise v zvezku fotografiraj ter jih pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si  ali 

preko e-asistenta do četrtka, 30. aprila 2020. 

Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 6.a razred. 

 

 

https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiGeografija6/index.html
https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiGeografija6/index.html
http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/gibanje_Zemlje/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=57lF41OpaDE
https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiGeografija6/index.html
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