ANGLEŠČINA
Teden: 6.4. do 10.4.2020
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).

Preveri, če si mi poslal/a vse zahtevane naloge od prejšnjega tedna.
Danes bomo ponovili opis ljudi.
Že znanim besedam bomo dodali nekaj novih.
PONEDELJEK
Učb str 64/1a - Poglej slike in pod njimi besede
Datum: 6. 4. 20

- Poslušaj besede in ponovi, pazi na izgovor, ponovi večkrat, če je treba
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit06/audio?cc=si&selLangu
age=en Page 64/ ex 1a

Zaporedna ura: 111
- Napiši naslov Describing people
- Prepiši izraze za opis oseb v zvezke enega pod drugim, pri besedah, ki so
nove zate napiši pomen
Kaj pomenijo besede: BALD, SLIM, A MOUSTACHE, A BEARD?
- kaj pa pomeni beseda FAIR? Preveri pomen v slovarju. Vidiš, koliko
pomenov ima ta beseda? Kaj pa pomeni, ko je zraven beseda hair? Katero
besedo lahko še uporabimo namesto fair?
- Preberi besedilo UČb str 64 /2 in dopolni povedi
- Povedi prepiši v zvezek.
UTRJEVANJE Učb str 64/1
TOREK

- Ponovi besede za opis oseb - pokrij si napisano besedo, poglej sliko in na
glas povej

Datum: 7. 4. 20
- Še enkrat na glas preberi besedilo Učb str 64/2

Zaporedna ura: 112
-Poglej video: https://www.youtube.com/watch?v=UzpcpfvEQwQ
V njem se pojavlajo besede
Straight
Wavy
Curly
Kaj pomenijo?
- Reši:
DZ 52/1 – ponovi dele obraza, pazi na zapis besed
DZ 52/2 – preberi in nariši
Napiši naslov How to describe a person?
SREDA
Kako opišemo zunanji izgled sebe in drugih? Spodaj je nekaj primerov.
Prepiši jih v zvezek!
Datum: 8.4.20
What do you look like?

What does he look like?

I'm tall. I'm not slim

He's bald. He isn't tall.

I've got blue eyes. I haven't hot a
moustache.

He's got a beard. She hasn't got
glasses

Zaporedna ura: 113

- Poglej osebe na slikah Učb str 65/4a
- z danimi besedami jih najprej ustno opiši
- potem te povedi zapiši v zvezek, glej primer.
- Reši spodnji nalogi iz DZ, slikaj in pošlji do 13.4.20
- DZ naloga 52/3 poglej sliko in opiši
- DZ 53/4 (dopolni)
Napiši naslov: What do you look like?
ČETRTEK
Datum: 9. 4. 20

Zaporedna ura: 114

Oglej si video
https://www.youtube.com/watch?v=qhWV4fzchq4
- Reši: DZ 53/5, 6
- Opiši svojo zunanjost: I'm… I've got…
- Opiši prijatelja /prijateljico
Oba opisa slikaj in pošlji do 13.4.20

LAVORO A DISTANZA, CLASSE 6.a/b
QUARTA SETTIMANA , fino al 10 aprile (četrti teden, do 10. aprila 2020)
Cari ragazzi,
Avete davanti a voi il programma per la quarta settimana.
Hvala vsem, ki ste se odzvali in mi poslali sporočila preko e-asistenta, komunikacija, kanal
6.razred. Tam se lahko tudi pogovarjamo, če boste želeli kakno posebno pojasnilo, se obrnite
name kar preko tega kanala.
Vljudno vas prosim, če se mi na ta kanal oglasite še ostali učenci , poslikate in pošljete svoje
izdelke. Ker bo verjetno ta naša odsotnost iz šole še dolga, se bomo v bodoče dogovorili za
povezavo,da bomo lahko skupaj komunicirali in opravljali določene naloge.
V tem tednu boste spoznali kako delujejo šole v Italiji. Prebrali boste tekst in odgovarjali na
določena vprašanja.
ISTRUZIONI, navodila:
1. V zvezek napišete naslov LA SCUOLA ITALIANA
2. V učbeniku, str.,48- 49, preberete tekst, najmanj 2x v tišini, 1x glasno ( ko se bomo
preko zooma, internetna povezava, lahko videli in slišali, boste brali,da vas slišim)
3. Besede,ki so nejasne si prevedete preko google prevajalnika, vendar samo ključne, da
boste lažje razumeli bistvo.
4. Opravite vajo 1, na str. 49 in sicer tako, da v zvezke zapišete pravilne trditve, npr.: La
scuola materna non e' obbligatoria.
5. Na spletnih straneh si pogledate povezave CLICCA E GUARDA. Tam imate
predstavitev nekaterih italijanskih šol, pa tudi tujih.
6. Izpišete v zvezek imena šol,ki ste si jih ogledali.
Buon lavoro ragazzi! Statemi bene, un saluto a tutti!
La vostra insegnante d'italiano ,Tamara

SLOVENŠČINA
Pozdravljen/a,
pred tabo je 4. teden pouka na daljavo. V tem tednu boš ponovil/a, kar si se naučil/a o
samostalniku in osebnem zaimku. Ponovi vse, kar smo se učili o samostalniku, osebnem
zaimku in pridevniku.
V sredo bomo prešli na obravnavo nove snovi. Razlago bom objavila v spletni učilnici.
Upoštevaj navodila in delaj sproti po urniku, da ne boš v zaostanku.
Za vsakega vodim evidenco opravljenih nalog.
Za morebitna dodatna pojasnila sem dosegljiva preko eAsistenta.
Lepo pozdrav! Valentina Bradaš Turk
Ponedeljek, 6. 4. 2020 in torek 7. 4. 2020
V zelenem delovnem zvezku in preveri, kaj smo povedali o samostalniku in osebnem
zaimku. Ponovi tudi sklone.
V zvezek zapiši naslov: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE ZNANJA

1. V besedilu poišči samostalnike ter jim določi spol in število.
Šipek ima v zemlji močno razvejano korenino. Na vejah so majhni listi z nazobčanimi robovi.
Cvetovi so rožnati in dišijo. Iz cveta nastane rdeč plod.
2. Podčrtaj samostalnika. Določi vprašalnico in sklon.
Nejcu se zdi matematika težka.
3. Prepiši poved.
S telefonsko linijo je omogočeno otrokom, da spregovorijo o tem, kako uporabljajo internet, da
prepoznajo nevarnosti in se jim skušajo izogniti.
a) Iz povedi izpiši osebni zaimek.
b) Na kaj se nanaša osebni zaimek v tej povedi?
4. Dopolni povedi z osebnim zaimkom v ustrezni obliki.
a) Matija je_______ (midva) videl v živalskem vrtu.
b) Sporočila sem __________(ona) kje se dobimo.
c) Ste se pogovarjali o _____________(vidva)?
č) Povedala sem __________(oni) kje bo razstava novoletnih okraskov.
Rešeno nalogo pošlji do torka, 7. 4. 2020.
Sreda, 8. 4. 2020
Pred tabo je nova učna snov.
Ali morda veš, s kolikšne višine si je že upal skočiti človek? Odgovor poišči na spletnih straneh
in ga zapiši v zeleni delovni zvezek, na str. 62.
Preberi neumetnostno besedilo na str. 62: Veliki podvig neustrašnega Felixa.
Nato reši naloge: 2., 3., 4., 5. in 6.
Če imaš težave s 5. nalogo, mi sporoči. Rešeno nalogo pošlji v sredo, 8. 4. 2020.
Četrtek, 8. 4. 2020
Na str. 64. reši 7. nalogo. V spletni učilnici eAsistenta si oglej razlago nove učne snovi in jo
prepiši v zvezek. Nato reši še 8. nalogo
Rešeno nalogo pošlji v četrtka, 9. 4. 2020.
Petek, 9. 4. 2020
 Danes se boš naučil, kako zapisujemo števnike. V spletni učilnici eAsistenta si oglej
razlago učne snovi in jo prepiši v zvezek. V zelenem delovnem zvezku reši naslednji
nalogi:
 str. 65/9,
 str. 66/10.
Rešeno nalogo pošlji v petek, 10. 4. 2020.

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 zlog CA.
Na YOUTUBE poišči pesmi:
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

TIT6
četrtek, 9.april 2020

in petek, 10. april

Ta teden bomo opisali, kako poteka izdelava izdelkov od zamisli do uporabe.

Četrtek, 9.april
1. V zvezek zapišite naslov : POTEK IZDELAVE IZDELKA
2. Zapišite v zvezek snov iz delovnega lista (pdf )

Petek, 10. April
Izberite si en preprost izdelek iz lesa ali papirnatih gradiv (škatlica, hišica, avtek, … ) in zanj
zapišite kako bi potekala izdelava .

Primer: ptičja hišica
1. Načrtovanje
a) Poiščem obliko ptičje hišice na internetu
b) Narišem načrt ( obliko in mere hišice)
c)Odločim, da bo hišica iz lesa, uporabil pa bom orodja , ki jih imam v delavnici.
2. Priprava
a) Leseno vezano ploščo nabavim pri bližnjem mizarju
b) pripravim orodja, ki jih imam doma in si pri sosedu izposodim manjkajoče orodje

c) Pripravim prostor za delo v delavnici
3. Izdelava
a ) na vezano ploščo s svinčnikom in ravnilom narišem stranice, dno in streho hišice
b) ploščo za lažje delo pripnem s primežem.
c) za žaganje uporabim ročno žago za les, luknje zvrtam z električnim vrtalnim strojem,
sestavne dele pobrusim z brusnim papirjem
č) hišico zalepim z lepilom za les , ponekod uporabim tudi žeblje in kladivo
d) ptičjo hišico pobarvam z barvnim lakom za les ( na vodni osnovi )
4. Čiščenje in pospravljanje
A) operem čopič, pospravim in vrnem sosedu orodja, ki sem si jih izposodil
b) ostanke gradiv pospravim
c) počistim delavnico
5. Uporaba izdelka
a)ptičjo hišico obesim na vejo drevesa v vrtu
b) v hišico dam nekaj hrane za ptičke

Pa še pomembno obvestilo
Prosim, če mi zaradi šolske evidence ta teden (od 6. do 10. aprila ) pošljite vsaj eno fotografijo
vaših zapisov v zvezek na moj gmail.
Veliko vas je že poslalo slike opravljenih nalog in se vam za naloge zahvaljujem.
Ostanite zdravi
Valter Janko
ŠPORT 6 a. r; . teden; 6. 4. – 10. 4. 2020
Na današnji uri športa boš RAZVIJAL/A KOORDINACIJO.
Potrebuješ kredo, vrvice, veje v gozdu, lepilni trak v stanovanju za označbo tal.
Uvodni del začneš z ogrevanjem:
 Dinamično ogrevanje:
- korakanje na mestu
- dotik komolec-nasprotno koleno
- 10 počepov
- dvigovanje pet na mestu («brcanje v zadnjico«)
- 10 vojaških poskokov (opora ležno spredaj-čep-skok)

 Statično ogrevanje:
- 10x odkloni glave (D/L)
- 10x kroženje z rokami naprej, 10x nazaj,
- 10 odkloni trupa (D/L)
- 10 suki trupa (D/L) (stojimo razkoračno, sukamo samo trup, stopali ne primikamo)
- 10x predkloni,
- 2x10 zamahi v prednoženje (zamahi s stegnjeno nogo naprej)
- 10x izpadni korak (D/L)
- kroženje z zapestji in gležnji.
2. Izdelaš KOORDINACIJSKO LESTEV cca. 9 m, 9 x pravokotnik(črte si lahko označiš tudi
z vrvicami na travniku, iz vej v gozdu, s kredo zunaj na dvorišču, asfaltu, v stanovanju z
lepilnimi trakovi,..). Najlažje je s kredo, če imaš primeren prostor.

Vaje:
- sonožni poskoki; naprej/ nazaj/ 2 naprej, 1 nazaj;
- poskoki; narazen-skupaj;
- tek;
- bočni sonožni poskoki; naprej-nazaj diagonalno,
- bočni tek;
- plazenje naprej/ nazaj;
Če ti je to premalo, si poglejte video: https://www.youtube.com/watch?v=iICTuTZCJyM in
dodaj vajo.
V zaključnem delu naredi sprostilne vaje (lahko raztezne vaje, stresanje udov,..).
Koordinacijsko lestev, ki si jo izdelal/a in izvajanje treh vaj na njej, mi pošlji na
sport.osmarezige@gmail.com do konca tedna (10.4.2020)
Bodite veliko na svežem zraku😊.

Bodite dobro, učiteljica Brigita.

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT - 9. 4. 2020
RAVNOTEŽNE SPRETNOSTI
UVODNI DEL (10 min):
-Poglej posnetek in napravi vaje iz posnetka
- https://www.youtube.com/watch?v=H0JEtIEweWc
GLAVNI DEL: (30 min.)
Pojdi v naravo, pred hišo… in opravi naslednje vaje: (vsako vajo izvajaj vsaj 10 sek.)
- Stoja na eni nogi (leva/desna)
- Stoja na eni nogi z odročenjem (leva/desna)
- Stoja na eni nogi z vzročenjem (leva/desna), ROKI IZTEGNJENI NAD GLAVO
- Stoja na eni nogi z prednoženjem (leva/desna)
- Stoja na eni nogi z odnoženjem (leva/desna)
- Stoja na eni nogi z zanoženjem (leva/desna)
- Stoja na eni nogi s kratkim počepom (leva/desna)
- Stoja na eni nogi dvignjeno na prste (leva/desna)
- Razovka-lastovka (leva/desna)

PREDNOŽENJE, ODNOŽENJE, ZANOŽENJE

Vse zgoraj naštete vaje izvedi tudi z zaprtimi očmi.
PAZI NA VARNOST!!!!!!
Poišči tudi stabilno ravno vejo ali vrv, kolebnico in na njej izvajaj zgoraj naštete vaje.
OBILO ZABAVE 😊. Posnetek ali fotografijo pošlji na sport.osmarezige@gmail.com
Bodite dobro! Učiteljica Brigita.

LIKOVNA UMETNOST

nadja.janko@guest.arnes.si

Materiali v arhitekturi

Kaj je arhitektura?

Pri arhitekturi govorimo predvsem o zgradbah, mestih, vaseh in parkih. Torej o prostorih, v katerih ljudje živimo. Poznamo
Notranji prostor in zunanji prostor. Med tradicionalne materiale sodijo: zemlja, opeka, les, kamen. Med novejše pa beton,
železobeton, umetne snovi, posebne gradbeniškim zahtevam prilagojene kovine in stekla.

Napiši na list ali v zvezek: ARHITEKTURA
UMETNI MARERIALI so opeka beton, jeklo, steklo, umetne mase (stiropor- izolacija) mavčne
plošče…
NARAVNI MATERIALI so kamen les trave, lubje, veje, ilovica (zemlja), slama…
Kako nastane opeka?
1. Po treh tednih ste zagotovo naredili okrasek!
2. Kdor še ni poslal sliko okraska naj ga pošlje.
3. Vse izdelke in zapiske hranite v eni mapi.
TEDENSKA NALOGA - iz naravnega materiala naredi zelo preprosto hiško
Hiša ima: stene, tla in strop (streho). Uporabiš lahko zemljo, kamne, listje, lubje, trave, vejice, koščke
lesa… Lahko delaš zunaj na dvorišču. Ko hiško sestaviš, jo hitro slikaj (preden se poruši) in mi
pošlji sliko.
Težje besede:
Material – iz česa je nekaj narejeno,
zgradba – kar je zgrajeno (hiša, blok, garaža)
umetni materiali – naredil jih je človek
NEOBVEZNA NALOGA: Skuhaj jajček, lahko v lupini od čebule in mu nariši okraske. Če ti bo lepo
uspel, mi pošlji slikico.
NALOGA ŠE IZ PREJŠNJEGA TEDNA: (če še nisi naredil)

Ko si zunaj, bodi pozoren na ptice! Nariši ptico – najboljše tisto, ki jo vidiš na
dvorišču ali skozi okno.
Nariši jo, na A4 format. Naj bo podobna neki določeni ptici NPR vrabčku
Več navodil dobiš v nadaljevanju.

PTICE SPOMLADI
Gregorjevo (12.3.), ko se ptički ženijo, je mimo. Prihaja
pomlad, čeprav so temperature že nekaj časa pomladne.
Vse zeleni, ptički se veselo oglašajo, si dvorijo,
pripravljajo gnezda, ptice selivke se vračajo ipd. Kmalu
bodo v prvih gnezdih jajčka, izvalili se bodo mladi ptički,
prej ali slej zleteli ven iz gnezd ali pa še nekaj časa racali ali plavali naokoli za starši.
Pozivamo vas, da take in podobne motive iz življenja ptic spomladi, preslikaš na list.

Pogoj je, da narišeš oz. naslikaš eno ali več vrst ptic, ki vsaj del leta živijo v Sloveniji oz. jo vsa
preletijo v času selitve (ne risati pingvinov, albatrosov ipd.). Več pticah v Sloveniji si lahko
preberete na strani Društva za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije.
Želja je, da bi v tem natečaju sodelovali vsi učenci naše šole. Zato za dodatna navodila počakaj
na svojo razredničarko oz. učiteljico likovne vzgoje. V kolikor do 10.4. od njih ne dobiš
dodatnih navodil, se dela lahko lotiš sam.
Slika naj bo na risalnem listu. Lahko je v poljubni tehniki (s svinčnikom, barvicami, temperami,
voščenkami itd)

Fotografiraj ali skeniraj svojo risbo oz. sliko in fotografijo pošlji učiteljici Nadji, da
oceni in učiteljici Tamari.
Sliko tudi poimenuj. V naslovu slike naj bo ime vrste ptice, ki si jo narisal-a. Ta naslov zaenkrat
napiši na zadnjo stran risalnega lista.
Uživaj v ustvarjanju:)

Torej na kratko: nariši ali naslikaj ptico, ki živi v Sloveniji.
Predlagam A4 format. Riši s svinčnikom tako kot na prvi sliki, ali z barvicami (2 slika)- ali z
voščenkami (3 slika) , če imaš tempere (4slika)
Saj veš: sinička, kos, vrabček, slavček, sraka, vrana, sova, krokar, golob ščinkavec….

NAVODILA – POUK NA DALJAVO
Torek, 7. 4. 2020
ZGODOVINA

Danes ustno ponovi snov zadnjih treh tednov.
Nato preberi besedilo v učbeniku: Kje so meje razvoja
znanosti in tehnologije. V spletni učilnici je moja
projekcija prepiši si jo v zvezek.

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

Učiteljica: Lisan Vežnaver Hrvatin
Neobvezni izbirni predmet Računalništvo 5. in 6. razred
Pozdravljeni!
V spodnjem zapisu je navodilo za dva tedna. Tvoja naloga je, da narediš 4 izzive. Tvoje narejene
izzive shrani na računalnik in jih pošlji na moj mail do sobote, 18.4.2020: lisanv@osmarezige.si
SLEDI SPODAJ ZAPISANIM KORAKOM:
1. V spletni brskalnik vtipkaj: https://scratchizzivi.splet.arnes.si/
Lahko samo tudi Scratch izzivi in prvi zadetek je pravi.
2. Na levi strani spletne strani klikni zavihek POGOJNI STAVEK.

3. V zavihku POGOJNI STAVEK imaš veliko izzivov.
Pri vsakem izzivu imaš tole vrstico.

Preberi OPIS NALOGE, NAVODILO NALOGE IN VIDEO REŠITEV pri vsakem izzivu.
4. Na spletni strani https://scratch.mit.edu/ (v brskalnik lahko vpišeš tudi samo scratch) ustvari 4
izzive. Lahko spremeniš figure, ozadje pa tudi malo potek izziva. Bodi ustvarjalen/a!
Za pomoč imaš NAMIG in na koncu še REŠITEV NALOGE.

Veliko sreče pri programiranju ti želim!
Učiteljica računalništva,
Lisan Vežnaver Hrvatin

6. a razred – geografija
Sreda, 8. april 2020
Pouk na daljavo
Dragi učenci in učenke.
V uvodu k tej šolski uri vam želim sporočiti, da odhajam na porodniški dopust. Zahvaljujem se
vam in vašim staršem za sodelovanje, še posebej v tem času, ko se pouk izvaja na daljavo. Pri
učenju postajate samostojnejši. Verjamem, da boste pri tem tudi uspešni.
Lepo vas pozdravljam. Z novo učiteljico geografije vam želim lepo sodelovanje in prijetno
učenje.
Ker bo moje delo v celoti prevzela nova učiteljica, po 8. aprilu 2020 ne sprejemam več vaših
pisnih nalog. Zato prosim, da upoštevate dogovorjene datume oddaje pisnih nalog. Zadnji
datum je 8. april 2020.
Ana Borota Šraj
_____________________________________________________________________
Potreboval/-a boš učbenik in zvezek.
Učna vsebina
V zvezek zapiši velik naslov Podnebni dejavniki.
Preberi snov iz učbenika na str. 48 – 49.
Izdelaj miselni vzorec tako, da bo vseboval podatke, ki jih dobiš z odgovori na vprašanja.
1. Naštej dejavnike, ki vplivajo na podnebje.
2. Vsak dejavnik tudi opiši, kako vpliva na podnebje.
Zapise v zvezku fotografiraj ter jih pošlji na moj e-naslov ali preko e-asistenta do srede, 8. aprila. 2020.
Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 6.a razred.
Želim vam prijetno in uspešno učenje.
Ana Borota Šraj

RAZRED: 6. A
Četrtek, 09.04.2020, 5. šolska ura (11.40-12.25)
Predmet: GLASBENA UMETNOST
Enota: Inštrumenti s tipkami
Zaporedna številka ure: 27/35
Učni pripomočki:
Svetovni splet
Preberi: WIKIPEDIA: Sintetizator
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sintetizator
Poslušaj zvočne primere:
Moog System 55 Modular synth
https://www.youtube.com/watch?v=n3K_fZDvINs
THEREMIN: Over the rainbow
https://www.youtube.com/watch?v=K6KbEnGnymk
Jean Michel Jarre: Oxygene part 1
https://www.youtube.com/watch?v=Sj7A8SX7ccI
MrBean Olympics 2012 (originalna skladba Vangelis: Chariots of fire)
https://www.youtube.com/watch?v=z0ZY0whadOA
Vprašanja za ocenjevanje (ko se vrnemo v šolo)
1. Naštej tri brenkala?
2. Naštej dva virtuoza igranja kitare?
3. Naštej tri ljudske kitare in povej iz katerih držav izhajajo?
4. Naštej tri inštrumente s tipkami?
5. Kateri sintetizator (sintesajzer) nima tipk – ga igramo z gibi po zraku?
6. Naštej dva skladatelja znana po glasbi za sintetizatorje?
Poleg vprašanj je potrebno prepoznati tudi podan

POUK NA DALJAVO - MATEMATIKA 6. razred
Učiteljica: Lisan Vežnaver Hrvatin
Ponedeljek, 6.4.2020: PLOŠČINA PRAVOKOTNIKA IN KVADRATA
1. Zapiši naslov: PLOŠČINA PRAVOKOTNIKA IN KVADRATA
Iz barvnega papirja (ali iz starega časopisa) izreži kvadrate s ploščino 1 dm2.
Poišči doma mizo oblike pravokotnika, ki naj ne bo prevelika. Če nimate manjše mize, si lahko določite le polovico mize in polagate kvadrate s ploščino
1 dm2 na njo.
S polaganjem kvadratov s ploščino 1 dm2, zapiši površino tvoje pravokotne mize. Kolikšna je ploščina zgornje površine tvoje mize?
Spodaj je podan primer, kako to storiš:
Npr. Imamo dolžino mize 6 dm Ugotovi, koliko jih lahko položiš po V zvezek si skiciraj tvojo
in širino 4 dm.
širino.
pravokotno mizo in kako si
polagal/a kvadrate.
Na mizo položi kvadrate in
Zapiši s tvojimi merami!
ugotovi, koliko jih lahko
Na mizo sem položil/a
položiš po dolžini.
6 ∙ 4 = 24 kvadratov s
ploščino 1 dm2.

4 dm

4 dm

6 dm
Ploščina zgornje površine mize meri 24 dm2. Ti si zapiši tvojo površino.
V zvezek zapiši:
Za ploščino pravokotnika lahko zapišemo obrazec. Dolžino označimo z a in širino z b.
Ploščino pravokotnika izračunamo po obrazcu:

4 dm
6 dm

Ploščina pravokotnika je enaka zmnožku dolžine a in širine b pravokotnika.
Dolžina in širina morata biti izraženi v isti merski enoti.
2. V UČB na strani 151 do 153 preberi razloženo snov in REŠENE PRIMERE.
3. Utrjevanje in ponavljanje: UČB stran 153/ 2, 3, 5
Torek, 7.4.2020: PLOŠČINA PRAVOKOTNIKA IN KVADRATA
V zvezek nariši kvadrate s stranicami 1 cm, 2 cm in 3 cm ter jih s črtami razdeli na enotske kvadrate s ploščino 1 cm2. Nato jim izračunaj ploščine. Za
pomoč glej spodaj.
Pogovorimo se o njihovih rešitvah.
p=1∙1

1 cm
1 cm

Zmnožek dolžine in širine
kvadrata.
p = 12
p = 1 cm2

Kvadrat s stranico, ki meri 1 cm, ima ploščino 1 cm2.

2 cm
2 cm

p=2∙2
p = 22
p = 4 cm3
Kvadrat s stranico, ki meri 2 cm, ima ploščino 4 cm2.

p=3∙3
p = 32
p = 9 cm2
3 cm
Kvadrat s stranico, ki meri 3 cm, ima ploščino 9 cm2.
3 cm
Ploščino kvadrata lahko izračunamo tako, da izmerimo dolžino ene stranice in jo kvadriramo.
Zapiši v zvezek:
Dolžino stranice označimo z a.
Ploščino kvadrata izračunamo po obrazcu:

Ploščina kvadrata je enaka zmnožku dolžine in širine kvadrata. Širina kvadrata je enaka njegovi dolžini.
2. Utrjevanje in ponavljanje: UČB stran 154/ 6, 7,
Sreda, 8.4.2020:
Utrjevanje in ponavljanje: UČB 154/8, 9, 10, 11, 12,
Četrtek, 9.4.2020:
SREČANJE 6.A (četrtek ob 11.00) bomo skupaj reševali naloge iz SDZ 4. del, str 43 in 44 (iRokus.si).
Jaz vam bom prikazovala gradivo in vi boste pisali v zvezek. Če se ne morete udeležiti srečanja, rešujte naloge samostojno v zvezek.
Fotografije rešenih nalog in vašega zapisa v zvezek, mi pošljite do sobote, 11.4.2020 na mail:
lisanv@osmarezige.si Ostanite zdravi!

Delovni list
ENERGETSKA VREDNOST HRANE

1. Energetska vrednost živil nam pove, koliko energije, bomo dobili, če zaužijemo 100 g
izbranega živila. V tabelah, kjer dobimo energetske vrednosti, so vrednosti vedno
izražene za 100g živil.
2. Energetsko vrednost izražamo z enoto kJ( kilojoule) ali po starem ckal (kilokalorija).
3. Razmerje med kilojulom in kilokalorijami je 4,2 : 1.
4. Primer: Če z neko jedjo dobimo 350 kilokalorij, pomeni, da 350 pomnožimo s 4,2 kar
pomeni, da smo kilokalorije pretvorili v 1470 kilojulov.
5. Po smernicah zdravega prehranjevanja bi mladostnik z malico moral dobiti v starosti od
10-12 let, 1200 kJ
NALOGA 2
Izračunaj koliko energije dobiš, če zaužiješ jabolko in črn kruh v navedenih količinah v tabeli.
živila

Količina
zaužitega živila

Energetska
vrednost za 100 g

JABOLKO

50 g

226 kJ / 54 kcal

KRUH

100 g

1231 kJ /293 kcal

Energetska vrednost
zaužitega živila

SKUPAJ:
Če za malico pojem jabolko težko 50 g in 100 g črnega kruha, bom dobil _________ kJ
energije.
Zapiši ali ta vrednost zadošča svetovani energetski vrednosti malice in odgovor utemelji!

NEOBVEZNA NALOGA ZA 4. TEDEN UČENJA NA DALJAVO
NALOGA 8
Jabolčni kupčki
Naloga ni obvezna. Če boš recept preizkusil, mi pošlji fotografijo na naslov:
tatjana.radivojevic@guest.arnes.si ali mi pripni v kanal v eAsistentu. Napiši svoj
komentar, še posebej, če ga spremeniš, receptu kaj dodaš.
Sestavine:
2 jajci, 100 g sladkorja, 100 g masla, 350 g moke, 1 vrečka pecilnega praška, 2 majhni jabolki
ali 1 veliko jabolko narezane na koščke. Po želji lahko dodaš vanilijin sladkor, rum …
Posip: 2 žlici mletega sladkorja in žlička cimeta.
Priprava:
1. Cela jajca, sladkor in maslo zmiksaš v gladko zmes.
2. Dodaš moko in pecilni prašek.
3. Dodaš na koščke narezana jabolka (po želji jih lahko naribaš.
4. Na pek papir z žlico narediš kupčke.
5. Pečeš v pečici na 180, približno 20 minut.
6. Še tople posuješ s sladkorjem v prahu, ki si mu dodal cimet (po želji).

V 4 in 5. tednu (od 6. 4. do 20. 4. 2020) bomo nastavili in opazovali eksperiment ter utrdili poglavje
Različni deli organizma opravljajo različne naloge.
NALOGA 7 PRAKTIČNA VAJA: Potaknjenci ( uporablja se tudi izraz podtaknjenci)
1. V zvezek napiši naslov vaje: Potaknjenci in prepiši tekst v kvadratu:
Poganjki in listi nekaterih rastlin v vodi razvijejo korenine. To so korenine, ki imajo enako vlogo kot
tiste, ki se razvijejo iz kalčka, vendar jih zaradi drugačnega nastanka imenujemo nadomestne korenine.

Afriška vijolica
nastavljeni potaknjenci
Oleander
NALOGA:
Navodila in tabelo prepiši v zvezek.
V tvoji okolici (doma, na vrtu …) poišči rastlino za katero si prepričan, da bo iz poganjka stebla ali iz
lista pognala korenine.
List ali steblo izbrane rastline damo v vodo. Vodo vsake dva dni zamenjaj in pazi, da rastlina ne bo
ostala brez vode.
Opažanja beleži v tabelo.
Tabelo in rastlino lahko tudi fotografiraš in fotografije prilepiš kot dokaz sprememb.
NAMIGI: KORENINE SE RAZVIJEJO IZ LISTOV AFRIŠKE VIOLICE.
KORENINE SE RAZVIJEJO IZ POGANJKA OLEANDRA.
DATUM
OPAŽANJE
NADOMEŠČANJE KORENINA (
IZMERI v mm )
6. januar 2020
0
1. dan – nastavitev poskusa

ODDAJA NALOG: Nalogo boste nalogo oddajte po 2 tednih opazovanja, torej do 20. aprila 2020.
Prilepite jo v kanal NAR 6 v eAsistentu ali mi jo pošljete na e naslov:
tatjana.radivojevic@guest.arnes.si

V 4 in 5. tednu (od 6. 4. do 20. 4. 2020) bomo nastavili in opazovali eksperiment ter utrdili poglavje
Različni deli organizma opravljajo različne naloge.

NALOGA 8
NASLOV: Različni deli organizma opravljajo različne naloge
CILJ: Utrjevanje poglavja
KORAKI DO ZNANJA:
1. V učbeniku za naravoslovje preberi Naučili smo na str. 63.
2. Preberi vprašanja na strani 64.
3. Odgovore na vprašanja napiši v zvezek. Odgovori naj bodo v celih povedih.
4.
ODDAJA NALOG: Zaradi obsežnosti naloge, je rok za oddajo naloge 20. april 2020.
Prilepite jo v kanal NAR 6 v eAsistentu ali mi jo pošljete na e naslov:
tatjana.radivojevic@guest.arnes.si

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

