
6. B, SREDA, 20. 5. 2020   
 
  Dober dan, dragi učenci! 

                                                                         

                            

 

Danes ob 11.00 se dobimo na ZOOM – srečanju.   

Pripravite zgodbice, dogodivščine, smešnice, vprašanja, stvari, ki vam          

krajšajo čas, predmete, ki ste jih ustvarili…karkoli, kaj bi povedali, pokazali.  

 

Se že veselim in lepo sredo vam želim!  Razredničarka. 

 

 

 

ŠPORT – fantje 

 
Pozdravljeni ! 

 

Tokrat se poskusite v preciznosti. 

Na razdaljo 5 m postavite plastenko. 

Cilj je, da jo čim večkrat zadeneš : (nogomet, rokomet) 

                                           - 10 x streljaš  z desno in 10 x z levo nogo 

                                           - 10 x streljaš z desno in 10 x z levo roko 

 

Plastenka naj bo prazna: kdo bo čim večkrat zadel ? 

 

+  Kratka vadba ob videu (kdo želi) - poskusite, ni tako enostavno kot izgleda! 

 

VADBO imate na dodani povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=jPZCeBoXOSQ 

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


SLOVENŠČINA  
Dragi b-jevci, lepo pozdravljeni. 

Kar, slišim vas: »Učiteljica, dovolj je te slovnice?« Pa si rečem: »Seveda, saj smo res že 

dolgo v delovnem zvezku.« Preglej rešitve prejšnje ure, potem pa daj delovni zvezek za nekaj 

časa k počitku.  

 

Najprej preglejte rešitve včerajšnjih nalog: 
19.poštni predal, elektronska pošta, telefon, številka 

20.računalniško, računalniški, računalnikarjev, računalniško, računalništva, računalništva, računalniške, 

računalništva, zaračunamo 

21.2, 4, 1, 3 NE Kot računalniško orodje. 

22.izpisati, odnesti, končati, odjaviti, razstaviti, odgovoriti 

23.C, E, G, A, F, D, B, Č 

24.Ljudje, šolskimi otroki, Vaših otrok, Andrejem 

25.Kako sprejemamo prijave? Kaj osvajajo njihovi učenci? Kdaj posredujejo informacije o pouku? Česa ne 

vračamo? Koga izključijo iz mladinske šole računalništva? 

26.in, da bi, če, Ker, Zaradi Ker je v računalniški šoli tudi moj starejši brat, bom imel popust. Zaradi omejenega 

števila mest moram pohiteti s prijavo. V računalniški šoli je tudi moj starejši brat, zato bom imel popust. Število 
mest je omejenih, zato moram pohiteti s prijavo. 

27.vpisat (namenilnik ob glagolu premikanja), izpolniti (nedoločnik ob morati), Plačati (nedoločnik ob treba je), 

prijaviti (nedoločnik ob morati), motiti (nedoločnik ob smeti) 

28.usklajeno, včeraj, dopoldne, Poleti, zunaj, pozimi, notri 

PRISLOV VRSTA 

usklajeno načinovni 

včeraj časovni 

dopoldne časovni 

poleti časovni 

zunaj krajevni 

pozimi časovni 

notri krajevni 

29.najboljši dobri, boljši osnovnik, primernik 

30.ga a  

ZAIMEK OSEBA SPOL ŠTEVILO SKLON 

GA 3. moški ednina T/tožilnik 

 

NAVODILO 

Si že slišal Za Bratovščino Sinjega galeba? Kaj ti pomeni beseda bratovščina? In 

kaj misliš, da je Sinji galeb? 

Da se boš lažje vživel/a v besedilo, prisluhni pesmi iz filma. 

https://www.youtube.com/watch?v=7VyiqSFhqOM 

 

Bratovščina Sinjega galeba je mladinska pustolovska povest Toneta Seliškarja.  

Zapiši v zvezek (ne pozabi ga obrniti na UMETNOSTNA BESEDILA) Tone 

Seliškar JUNAK IZ KAMNOLOMA (iz knjige Bratovščina Sinjega 

Galeba). 

Sedaj odpri berilo na strani 111 in najprej preberi Kaj vem o pisatelju. Izpiši si 

bistvene podatke. 

Odpri berilo na strani 106. Preberi besedilo Junak iz kamnoloma in odgovori na 

vprašanja 1–4 v poglavju Pripoved je tudi tvoja. 
Za konec lahko še enkrat poslušaš pesem.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7VyiqSFhqOM
https://sl.wikipedia.org/wiki/Povest
https://sl.wikipedia.org/wiki/Tone_Seli%C5%A1kar


ANGLEŠČINA 

Hello, dear pupils. 

1. Najprej preglej rešitve prejšnje ure. 

Rešitve: PB 57/7 1 UK is short for The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 2  Only 

Northern Ireland is part of the UK. 3 Ben Nevis is 1,343 metres high. 4 Loch Ness is famous because 

people say that a monster lives there. 5 Tower Bridge crosses the Thames. 6 The Channel Tunnel is 

about 50 kilometres long. 7 The sea between Wales and Ireland is called the Irish Sea. 8 Edinburgh is 

near the North Sea. 

2. Odpri zvezek in napiši naslov NORTH AND SOUTH in prepiši tabelsko sliko. Naučil/a se boš 

smeri neba  in izraze za vreme ter ponovil/a letne čase. 

north(N) – sever   south(S) – jug  east(E) – vzhod  west(W) – zahod 

namig: NW – north-west(severozahod) 

What's the weather like today? Kakšno vreme je danes? 

It's cloudy. Oblačno je.                                   It's fine. Lepo je. 

It's cold. Mrzlo je.                                            It's foggy. Megleno je. 

It's cool. Hladno je.                                         It's freezing. Ledeno mrzlo je. 

It's dry. Suho je.                                              It's hot. Vroče je. 

It's icy. Ledeno mrzlo je.                                It's raining. Dežuje. 

It's snowing. Sneži.                                         It's sunny. Sončno je. 

It's warm. Toplo je.                                        It's wet. Mokro je. 

It's windy. Vetrovno je. 

Poslušaj posnetek in glasno beri. 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en 

 

Seasons(letni časi): spring – pomlad summer – poletje autumn/fall – jesen  winter – zima 

2. PB 58/2 Preriši tabelo iz učbenika in poslušaj, kakšno vreme imajo v Veliki Britaniji v 

različnih letnih časih. Potem zapiši glavne vremenske značilnosti za Slovenijo. 

 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en 

 

 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en


*MATEMATIKA 

 Nadaljevanje obravnave nove snovi in zapisa v 

zvezek: 

DVE KROŽNICI 

*Medsebojne lege krožnic 

 

 Reševanje: 

DU, str. 190/1 in 2 

 Rešitve pregledamo jutri. 

 

 Za pomoč pri reševanju in dodatno razlago mi piši na 

bostjan.hribar@os-smihel.si 

 



 

Geografija  
 

»In vendar se vrti.« Stavek, ki naj bi ga izrekel Galileo Galilei, se seveda nanaša 
na Zemljo. Galilei je že v 17. stoletju ugotovil, da se Zemlja vrti in potuje okoli 
Sonca, vendar bi takrat za takšno razmišljanje skoraj končal na grmadi. To je bilo 
namreč v nasprotju s cerkvenimi nauki. 
Danes vsi vemo, da se Zemlja giba in da ni središče vesolja. Poznamo dve vrsti 
gibanja Zemlje, enega boste spoznali danes. Gre za vrtenje Zemlje okoli lastne 
osi, čemur pravimo rotacija. 
Odprite si učbenik na straneh 50 – 51 in preberite besedilo. Nato kliknite na 
spodnjo povezavo, kjer boste iz Powerpoint predstavitve prepisali besedilo v 
vaše zvezke. Naslov, ki ga boste napisali je VRTENJE ZEMLJE OKOLI SVOJE OSI. 
https://drive.google.com/open?id=10KH77GuoaUUojgiQk1UftsPPkXJDCE5C  
 
Ugotovili ste, da imamo na zemlji 24 časovnih pasov. S pomočjo spodnje 
povezave skušajte odgovorite na vprašanji:  

 Koliko je ura na Japonskem, ko je pri nas 11 dopoldne?  

 Ali v novo leto prej vstopijo v New Yorku ali pri nas? 
 https://www.timeanddate.com/time/map/  

 

Pošljite mi svoje ugotovitve. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=10KH77GuoaUUojgiQk1UftsPPkXJDCE5C
https://www.timeanddate.com/time/map/


LIKOVNA UMETNOST 

Dober dan! 

Večina ste že končali z nalogo za oceno, zato lahko danes prelistate knjigo z 

naslovom Stara hiša, ki je polna čudovitih ilustracij, čudovitih zgodb. Klikni na 

povezavo in uživaj. Če te zamika lahko tudi rišeš.  
https://s3.amazonaws.com/online.fliphtml5.com/gihn/fgqr/index.html?fbclid=IwAR3-

yYXM9elVr9kgYx9TRw-mUu4wxwZhy5AsYcSf25wAo-Pci77MBpoPU_E 

Likovna naloga: SVETLOSTNI ODTENKI BARVE, ki jo od prejšnjega tedna DELATE 

ZA OCENO, ostaja za tiste, ki še niste naredili slike. 

Fotografijo končanega izdelka pošlji do  22. maja.  

Likovna naloga: SVETLOSTNI ODTENKI BARVE (stopnjevanje barve od svetle do 

temne) 

 

Za delo potrebuješ: reklamne letake, škarje, navaden bel papir A4, lepilo – če 

želiš lepiti. 

1. POIŠČI ČIM VEČ PISANIH REKLAMNIH LETAKOV.  

2. IZREŽI BARVNE SLIKE, LE ENE BARVE in njenih svetlostnih odtenkov.  

3. RAZMISLI O MOTIVU (domišljijsko mesto, robotek... IZBERI STVAR, KI 

TE NAJBOLJ PRITEGNE, DA BOŠ UŽIVAL/A PRI DELU . 

4.  NATANČNO IZREZUJ VEČJE IN MANJŠE OBLIKE 

5.  SESTAVLJAJ izrezane barvne oblike v zanimiv motiv na bel A4 list 

papirja. Izrezane barvne oblike polagaš eno poleg druge ter tudi eno na 

drugo.  

6. DOVOLJ JE DA USTVARIŠ POSTAVITEV, ni ti potrebno lepiti. Če boš 

lepil/a boš izdelek lahko obdržal/a tudi v fizični obliki.  

7. IZREŽI ŠE ČRKE SVOJEGA IMENA, ki jih postavi na ustvarjeno sliko. 

8. KONČAN ZDELEK fotografiraj in mi FOTOGRAFIJO pošlji na: 

anica.klobucar@os-smihel.si 

      KRITERIJI ZA OCENJEVANJE IZDELKOV: 

- SVETLOSTNI ODTENKI IZBRANE BARVE NA SLIKI, 

- IZVIRNOST MOTIVA (razgibane - različne oblike), 

- TEHNIČNA DOVRŠENOST (natančno rezanje in postavitev oblik), 

- TVOJE IME JE DEL SLIKE, zato naj bo oblikovano iz izrezanih črk, 

-  CELOTEN IZGLED SLIKE (uravnotežena razporeditev oblik)                      

 

https://s3.amazonaws.com/online.fliphtml5.com/gihn/fgqr/index.html?fbclid=IwAR3-yYXM9elVr9kgYx9TRw-mUu4wxwZhy5AsYcSf25wAo-Pci77MBpoPU_E
https://s3.amazonaws.com/online.fliphtml5.com/gihn/fgqr/index.html?fbclid=IwAR3-yYXM9elVr9kgYx9TRw-mUu4wxwZhy5AsYcSf25wAo-Pci77MBpoPU_E
mailto:anica.klobucar@os-smihel.si


Izdelki učencev 6. b      

     
     

     
 

    



 

  
 

  
 

                                   
 

                                         BRAVO, ČUDOVITI IZDELKI! 
            

 

                Veliko ustvarjalnega navdiha ti želi učiteljica Anica Klobučar. 
 

 

 



NIP NEMŠČINA 2  

Hallo! 

Rešitve: 

1) Es ist sonnig. 2) Es ist warm. 3) Es ist sehr warm. 4) Es ist 

kalt. 5) Es ist sehr kalt. 7) Es ist leicht bewölkt. 7) Es ist windig. 

8) Es ist bewölkt. 9) Es regnet. 10) Es ist neblig. 11) Es schneit. 

Danes boste vremenske izraze še malo povadili. Oglejte si dve vremenski napovedi spodaj 

(ena je slika Evrope, ena samo Nemčije), nato pa v zvezek zapišite  odgovore na vprašanja. 

Da bo lažje, en primer naredim jaz. 

1) Wie ist das Wetter in Rom? In Rom ist es sonnig 

(vidiš, kako sta »es ist« zamenjana? To zato, ker 

smo začeli poved s krajem/mestom). Es ist sehr 

warm. 

Zdaj pa še ti   

2) Wie ist das Wetter in London? 

3) Wie ist das Wetter in Ankara? 

4) Wie ist das Wetter in Athen? 

 

5) Dopolni besedilo z manjkajočimi mesti. 

Es regnet in .............................................., in 

............................. und in ......................... 

Es schneit in .......................................... 

Die Sonne scheint in ................................., 

in.............................. und in ......................... 

Es ist bewölkt in ............................... und in 

............................... 

 

 

 

 


