GEOGRAFIJA
Sreda, 20. maj 2020
Pouk na daljavo
Učna vsebina
Pri današnji uri boš spoznaval/a razmere za življenje ljudi na Zemlji. Potreboval/-a boš učbenik,
dostop do spleta in zvezek.

V zvezek zapiši naslov Življenje na Zemlji. V zvezek prepiši vprašanja. Napiši tudi odgovore na
vprašanja.
Preberi snov v učbeniku na str. 56 ̶ 57.
V zvezek zapiši naslov Življenje na Zemlji.
1. V učb. na str. 56 si oglej sliko, ki prikazuje razporeditev in gostoto prebivalstva. Razmisli:
a) Kako na poselitev vpliva Zemljino površje?
b) Kako na poselitev vpliva prometna dostopnost?
2. Oglej si videoposnetek Algeria. Memorie dal deserto, dostopnega preko
https://www.raiplay.it/video/2018/06/Algeria---Memorie-dal-deserto-d7dc14ea-8471-42539148-2b863e205538.html.
Posnetek prikazuje življenje v puščavi Sahara, v Alžiriji.
3. Pojasni, kateri dejavniki vplivajo na gostoto poselitve v Koprskem primorju.

Zapise v zvezku fotografiraj in jih kot datoteko pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si
do petka, 22. 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 čas za nalogo, ki bo ocenjena. Navodila so v kanalu. Potrudite se.

V prostem času bodite aktivni vsak dan, hodite, kolesarite, sami si izbirajte vsebine, ki so vam
všeč.
Bodite dobro 😊, učiteljica Brigita.

Četrtek, 21.05.2020, 5. šolska ura (11.40-12.25)
Predmet: GLASBENA UMETNOST
Enota: Orkester
Zaporedna številka ure: 32/35
Učni pripomočki:
Svetovni splet
Na svetovnem spletu preberi:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Orkester
Na Youtube poslušaj naslednjo skladbo:
Britten: The Young Person's Guide to the orchestra
https://www.youtube.com/watch?v=4vbvhU22uAM
Pri skladbi moraš prepoznati inštrumente, ki izvajajo posamezen del.

Četrtek, 21.05.2020, 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.

ANGLEŠČINA
Teden: 18. 5. do 22. 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!
PONEDELJEK

Slikaj in pošlji nalogo DZ 58/1,2, ki ste jo morali rešiti prejšnji
petek.

Datum: 18. 5. 20
- Danes se bomo naučili, kako kupujemo oblačila.
Zaporedna ura:
128
AT A CLOTHES SHOP (v trgovini z oblačili)
- Najprej poslušaj pogovor v trgovini (vsaj 2x)
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=si&selLanguage
=en

- Prepiši spodnji dialog v zvezek
- Vstavi naslednje: is, are, 's, ‘re

a)
b)
a)
b)
a)
b)
c)
a)
b)

How much ________ this T-shirt, please?
It _________ £ 8,50
What about this sweatshirt?
That____ £ 25
Oh!
And how much ________ these jeans, please?
They_____ £ 17, 20.
Can I have the jeans and the T-shirt, please?
That____ £ 25, 70, please.

- še enkrat poslušaj in preveri rešitve.
- preberi dialog na glas.
- Kako vprašamo in povemo, koliko kaj stane?
How much is this jumper? It’s £15 (fifteen pounds)
How much are these boots? They’re £17,20 (izgovorimo: seventeen
pounds twenty)

Britanski denar poznamo že od lani.
£ - pound - po slovensko funt
p – (okrajšava od penny, izgovorimo /pi/) – po slovensko je to peni. V
evrih bi bil to cent.

Ponovi razliko med THIS in THESE:
How much is this dress? How much are these shoes?
- Rešo nalogo v DZ str 59/3. Pazi da vstaviš tudi this ali these. Glej
primer, ki je rešen.
TOREK
Datum: 19. 5. 20

- Ponovi včerajšnji dialog v trgovini tako, da ga še enkrat prebereš na
glas ali poslušaš.

Zaporedna ura:
129

- Sestavi svoj dialog v trgovini z oblačili med prodajalko in tabo ter ga
zapiši v zvezek. (izberi si druga oblačila in cene) Lahko še kaj dodaš.
Začni tako:
Shop assistant: Good morning. Can I help you?
You:..
Present simple in present continuous

SREDA
Datum: 20.5.20
Zaporedna ura:
130

Danes bomo ponovili rabo obeh časov, ki smo se jih letos naučili in
videli, kdaj katerega rabimo.
I brush my hair every day. (vsak dan se počesem) – present simple
I'm brushing my hair now.(sedaj se česem) – present continuous
She watches TV at the weekend. (gleda TV ob vikendih)
She is watching TV now. (sedaj gleda TV)
Preden se lotiš nalog, preberi dodatno razlago pod tabelo.*
- reši naslednjo interaktivno nalogo.
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/grammar/exercise5?cc=si
&selLanguage=en

Učb. str 69 / naloga 6 – reši v zvezek
ČETRTEK
Datum: 21. 5. 20
Zaporedna ura:
131

DZ str 59 / 4
Preberi besedilo o Ally in ugotovi ali so trditve pravilne ali napačne.

Slikaj in pošlji DZ str 59 / 3 in 4 do petka, 22.5.20.

* Razlaga
Do sedaj smo se naučili dva časa, ki se nanašata na sedanjost to sta
PRESENT SIMPLE in PRESENT CONTINUOUS
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.
Ko pa smo opisovali dejanja, ki se dogajajo v trenutku govora, zdaj ali pa pri opisu slike, smo
uporabili PRESENT CONTINUOUS.

PRESENT SIMPLE - primeri
I'm a student. He is from Brasil. They are my
friends.

KDAJ GA UPORABIMO?
-

dejstvo

-

vsak dan

-

ob določenih dnevih

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

-

dejstvo

PRESENT CONTINUOUS - primeri
I'm writing my homework now.

KDAJ GA UPORABIMO?
- 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)

What are you doing today?

- today (samo danes)

I go to school every day.
Peter plays hockey on Wednesdays.
When do you get up?
What does she do on Sundays?

What is he writing? He is writing an email.

SLOVENŠČINA
Pozdravljeni,
pred nami je že, kar 9. teden pouka na daljavo. Upam, da imate še kaj moči, da skupaj prebrodimo
teh nekaj tednov, ki so pred nami. Verjamem, da ste že utrujeni slovnice. Zato sem se odločila, da
bomo ta teden namenili čas umetnostnim besedilom. Kljub vsemu pa se ne pozabite pripravljati na
ustno ocenjevanje znanja.
Želim vam lep teden.
Valentina Bradaš Turk, učiteljica slovenščine
Ponedeljek, 18. 5. 2020
Danes boš spoznal/-a delo Borisa A. Novaka. V zvezek (književnost) zapiši naslov: Boris A. Novak.
Na spletni strani poišči podatke o avtorju: kdaj se je rodil, kaj je po poklicu in katera znana dela je
napisal. Podatke zapiši v zvezek.
Nato v berilu na str. 156 preberi pesem.
Torek, 19. 5. 2020
Ali se še spomniš, o čem si bral/-a včeraj? Da boš osvežil/-a spomin, še enkrat preberi pesem.
Nato v zvezek zapiši odgovore na naslednja vprašanja:
Kako pesnik označuje odrasle besede?
Ali misliš, da so odrasle besede pesniku všeč?
Pesem pravi, da stare besede ne pojejo. Ali pojejo katere druge? Naštej nekaj besed, za katere meniš,
da pojejo.
Katere besede so v Novakovi pesmi stare besede?
Sreda, 20. 5. 2020
Danes si ponovno oglej pesem na str. 156. V zvezek zapiši, iz koliko kitic je sestavljena in iz koliko
vrstic. Poskusi poiskati naslednje pesniške figure: okrasni pridevek, primero in poosebitev.
Da te spomnim:
Okrasni pridevek so besede, ki olepšujejo samostalnik.
Primera primerja dve stvari ali pojava. Prepoznal/-a jo boš po besedici KOT.
Poosebitev je, kadar nečloveku prisodimo človeške lastnosti.
Četrtek, 21. 5. 2020
Ali si morda že slišal za Bino Štampe Žmavc? Verjamem, da si prebral katero izmed njenih del. V
zvezek zapiši naslov Bina Štampe Žmavc. Na strani 77. preberi rubriko Kaj vem o pesnici. V zvezek
zapiši, kdaj se je rodila, kaj je po poklicu in katera znana dela je napisala.
Nato zapiši prvih 5 besed, ki ti pridejo na misel, ko rečeš nedelja.
Petek, 22. 5. 2020

Ali si že kdaj pomislil, da bi moral v nedeljo v šolo? Le kaj počne šola ob nedeljah? To boš danes
ugotovil/-a. V berilu na str. 77 preberi pesem.
Upam, da si se v tem tednu ob branju sprostil. Želim ti lep vikend!

MATEMATIKA - POUK NA DALJAVO ZA 6.RAZRED (9. teden)

Če potrebujete ponoviti o prostornini kocke in kvadra, ponovno poglejte spodnja videoposnetka:
PROSTORNINA KOCKE:
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=O6kQ4ViQVokiX1ShOuiIOFzN

PROSTORNINA KVADRA:
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=f199dbHRiWNSESWHJ8IlHwFz

Ponedeljek, 18.5.2020 UTRJEVANJE IN PREVERJANJE ZNANJA

Na spletni strani iRokus, odprite brezplačno gradivo SAMOSTOJNI DELOVNI ZVEZEK 4.DEL:
1. Preberite strani 63, 64 in 65.
2. Rešite naloge:
Stran 68 ⁄ 5, 6, 7, 8, 9.
POMNI! Pri vsaki nalogi JE VEDNO POTREBNO NARISATI TUDI SKICO geometrijskega telesa.
Skico rišete prostoročno (brez geotrikotnika).
S črko a označite DOLŽINO telesa, s črko b ŠIRINO ter s črko c VIŠINO telesa. S skico si bolje
predstavljate geometrijsko telo in lažje vam bo računanje prostornine!

Torek, 19.5.2020 PREVERJANJE ZNANJA

Rešite kviz na spodnji povezavi:

https://forms.gle/Yg8oZNngMFWuhZry7

Svetujem vam, da rešujete naloge iz kviza tako, da si pišete pomožne zapiske na list papirja.
Na koncu vsake strani, je potrebno klikniti NEXT, da se vam prikaže naslednja stran nalog.
Ko odgovorite na vsa vprašanja v kvizu, KLIKNITE na gumb SUBMIT in zatem še gumb Ogled
ocene, kjer dobite povratno informacijo o uspešnosti reševanja, torej vidite koliko točk ste osvojili pri

posamezni nalogi in skupno število točk. KVIZ JE NAMENJEN PREVERJANJU ZNANJA. REŠUJTE GA
SAMI!

Sreda, 20.5.2020 UTRJEVANJE IN PREVERJANJE ZNANJA
Rešite naloge v učbeniku na strani 166 - Špela se preizkusi.

Četrtek, 21.5.2020 UTRJEVANJE IN PREVERJANJE ZNANJA
Rešite naloge v učbeniku na strani 167 - Špela se preizkusi.

Če so ti katere naloge prelahke, lahko rešite dodatno še ZMOREM TUDI TO stran 165 ⁄ 17, 20, 21.

Fotografije vseh zapiskov in rešenih nalog mi pošljite do petka, 22.5.2020 na mail:

lisanv@osmarezige.si

Ostanite zdravi!

Učiteljica: Lisan Vežnaver Hrvatin

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT - 21. 5. 2020
Danes vam pošiljam povezavo novega izziva za ta teden:

https://www.youtube.com/watch?v=PG6Vy3hW1mg&list=PLUIrI7OdlZakIT1ydA55C6LqORe_TJcI&index=12
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.

TIT6 NAVODILA za DELO
četrtek, 21. maj 2020
V zvezek zapiši naslov »STROJI PRI NAS DOMA »
Razišči ali (in ) vprašaj starše o strojih, ki jih uporabljate doma.
Stroje razdeli v tri skupine:
*Obdelovalni stroji ( za obdelavo lesa, kamna, kovin, .. )
* Delovni stroji ( za delo zunaj, na vrtu, njivi, .. )
*Gospodinjski stroji ( v kuhinji, kopalnici, … )
Razvrščene stroje zapiši v zvezek

petek. 22. maj 2020
V zvezek zapišite naslov » CENA MOJEGA IZDELKA«
Za izdelek, ki ste ga izdelali za tehnični dan, izračunaj strošek izdelave.
V zvezek zapiši vse stroške, ki si jih imel pri izdelavi in določi ceno, ki bi jo postavil za ta izdelek
ob prodaji na šolski tržnici.

Opozorilo:
Kdor mi še ni poslal učne snovi, ki ste jo delali od doma, ima čas še ta teden, vendar mora imeti
izdelano tudi snov tega tedna.
Če vaših nalog ne pošljete tudi ta teden, bom ocenil samo to, kar ste mi do sedaj poslali.
V primeru težav ,me pravočasno obvestite.

Lep pozdrav in ostanite zdravi
Valter Janko

Navodila NAR 6 – 9. TEDEN
Preglej pripeto gradivo. Morda ti pride prav za pripravo herbarija. Gradivo bomo potrebovali pri
novem poglavju Organizmi imamo imena. Gradivo si shrani. Ostalo se dogovorimo v ponedeljek.
Gradivo bomo Uporabljali do konca leta.

Navodila GOS 6. - 9. TEDEN
NALOGA: Preberi ppt predstavitev Sadje. Slajdo ne prepisuj. V zvezek prepiši samo tabelo na
zadnjem slajdu in jo dopiši. Nariši tvoj najljubši sadež.

LIKOVNA UMETNOST 6

nadja.janko@guest.arnes.si
20. 5. 2020

Izdelki ki sem jih že naredil

1. Okrasek
2. Preprosta hiška iz naravnega materiala
3. Ptiček
4. Kuhinja
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.

Naredi slikovni logotip

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 imaš idejo?
Stiliziran = poenostavljen

