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6. B, PONEDELJEK, 4. 5. 2020         
                            
Dober dan, dragi učenci!   
Kako ste preživeli počitnice? Upam, da ste zdravi in veseli. Počitnice so 
minile, kot bi mignil. Da vam je bilo prijetno, se vidi tudi na vaših IGRIVIH IN 
SLADKIH BARVNIH KROGIH, ki ste jih ustvarili nekateri med vami. Hvala vsem, 
ki ste mi med počitnicami pisali in poslali fotografije polne zanimivih 
dogodivščin in dobrot. SUPER STE! 
 

                   
 

               
 
Še vedno smo v šoli na daljavo in kot ste slišali po poročilih, bomo šolsko leto 
tako nadaljevali in tudi zaključili. 
Mesec maj bo v znamenju učenja, nalog in ocen, zato kar zavihajmo rokave in 
veselo na delo. 
Da bo prehod malo lažji, so učiteljice za slovenščino pripravile za danes 
KULTURNI DAN. Ste veseli? Nekateri pa imate še NIP – šport, ki sem ga prilepila 
pred KD (opravite ga lahko kasneje).  
 
Ustvarjalen dan vam želi razredničarka. 
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NIP – ŠPORT 

 
 

PREVERJANJE ZNANJA 

 

Danes in v času do naslednjega srečanja, boste ponovili dejavnosti, ki smo jih pri tem 

predmetu do sedaj delali. 

 

Narišite skico igrišča za badminton. Označi s križcem, kje stoji igralec ko servira in 

igralec, ki sprejema servis?  

Na list še napišite odgovore na vprašanja:  

Kaj je servis? Do koliko točk se igra en set? Koliko igralcev lahko igra v tekmovalni 

obliki? 

Ta list slikaj in mi pošlji. 

 

Pri pouku smo delali različne vaje za razvijanje telesne spretnosti. Pobrskaj nazaj. 

Tvoja naloga je, da pripraviš poligon z 10 postajami. Pomagaj si z različnimi domačimi 

pripomočki (športnimi ali nešportnimi) in sestavi čim bolj raznoliko vadbo – tek, skoki, 

plezanje, gibanje po štirih, meti, lovljenje, nošenje… 

Bodi ustvarjalen. Pripravljen poligon slikaj in mi pošlji na elektronski naslov. 

Seveda ga potem tudi preizkusi. Ponovi ga večkrat in se meri v hitrosti. Potem ga naj 

preizkusijo še tvoji družinski člani. Ali so bili hitrejši od tebe? 

 

Na ta način ti sporočim, kaj lahko še dopolniš, če že ni popolno;) 
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KULTURNI DAN – 6. RAZRED 
 

OD KNJIGE DO FILMA 

 
 

Projekt Rastoča knjiga in šolski projekt Korakamo k modrosti z aktivnostjo 

 

 
Dragi šestošolci, danes se boste posvetili kulturi. Dan bo zajemal tako literarno 

ustvarjanje kot risanje in ogled filma. Če je mogoče in imaš na razpolago računalnik, 

vse delo današnjega dne shrani v enem dokumentu programa Microsoft Word, ki ga boš 

svoji učiteljici za slovenščino poslal po e-pošti. V nasprotnem primeru piši v zvezek in 

fotografije dela pošlji po e-pošti. 
 

Želim vam lep kulturni program  

 

 
1. in 2. URA 

 

 Kulturni dan boš začel tako, da boš osvežil poznavanje projekta Rastoča knjiga. 

Oglej si posnetek trenutka, ko je tudi OŠ Šmihel leta 2016 postala del projekta: 

https://www.youtube.com/watch?v=OTt0eLq8M9c 

 

Si se našel v kakšnem delčku prispevka?  

 

 

 Sedaj odpri še spletno stran projekta:  

http://rastocaknjiga.si/?p=deklica-z-rastoco-knjigo.html 

 

Na tej strani imaš zapisane misli, ki so vklesane v podstavek Deklice z Rastočo 

knjigo. Preberi si jih in izberi eno od misli. Napiši pesem v dveh kiticah, v katero 

boš vstavil izbrano misel. Izbrana misel je lahko eden od verzov tvoje pesmi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: www.rtvslo.si 

https://www.youtube.com/watch?v=OTt0eLq8M9c
http://rastocaknjiga.si/?p=deklica-z-rastoco-knjigo.html
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 Zaradi razmer, v katerih smo se znašli, se je Deklica z Rastočo knjigo odločila, 

da ti napiše pismo. Odpri ga na tej povezavi: 

 

http://rastocaknjiga.si/dokumenti/pismo_deklice_z_rastoco_knjigo_koronavirus_2020.

pdf 

 

Pismo preberi in deklici napiši odgovor. Izpostavi kakšno misel, ki te je nagovorila ali 

bila še posebej všeč, dodaj svoje razmišljanje in občutke. Deklici nameni spodbudno 

besedo in ji predaj svojo modrost, do katere si prišel v teh dneh. Pismo naj vsebuje 

najmanj 15 povedi. 

 

 

 

3. URA in 4. URA 

 

V nadaljevanju si boš ogledal slovenski film Dvojne počitnice.  

 

Morda si ga že videl, a si ga oglej ponovno.  

 

Si vedel, da je film posnet po knjigi Braneta Dolinarja? Tudi 

knjiga je izvrstna in jo priporočam v branje. 

 

 

 

 

 

Film najdeš na tem naslovu: 

 
1. del:   

https://www.youtube.com/watch?v=_8ARrMRvNnM 

 

2. del:  

https://drive.google.com/file/d/13jOhf6g-

IBr966H2G7IkgxMb5YwoN-

qm/view?usp=sharing 

 

 

 
Slika:  

Roman Končar je kot producent prejel 

ZLATI DVD za izjemno dobro prodajani 

slovenski tv film DVOJNE POČITNICE. 

Na podelitev v Maxim sta prišla tudi 

glavna igralca Dani in Dušan Poslek. Vam 

je kaj jasno, kateri je kateri?  

Vir: www.toftop.si 

http://rastocaknjiga.si/dokumenti/pismo_deklice_z_rastoco_knjigo_koronavirus_2020.pdf
http://rastocaknjiga.si/dokumenti/pismo_deklice_z_rastoco_knjigo_koronavirus_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_8ARrMRvNnM
https://drive.google.com/file/d/13jOhf6g-IBr966H2G7IkgxMb5YwoN-qm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13jOhf6g-IBr966H2G7IkgxMb5YwoN-qm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13jOhf6g-IBr966H2G7IkgxMb5YwoN-qm/view?usp=sharing
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5. URA 

 

Na list A4 nariši odlomek iz filma, ki te je najbolj pritegnil. Prizor izbranega dogodka 

nariši tako, da boš zapolnil cel format papirja. Izberi vodoravno ali navpično 

kompozicijo, kar ti bolj ustreza. 

Lahko rišeš več ljudi in stvari ali pa samo eno osebo in tisto večje. Pri risanju ozadja 

pomisli, kje se zgodba dogaja ali kje je ta oseba, zunaj v naravi, v hiši, na morju ... in 

takoj boš vedel, kaj moraš še narisati. 

Na koncu poudari tiste dele risbe, za katere želiš, da izstopajo. Lahko pobarvaš s 

svinčnikom, ali pa z barvicami. Uživaj pri delu.☺ 

 

Tisti, ki poznate program Slikar, lahko rišete tudi na tak način. Uporabite vsa orodja, ki 

jih poznate.  

 

Celoten dokument z zbranim gradivom kulturnega dne in ilustracijo pošljite svoji 

učiteljici za slovenščino do srede, 6. 5. 2020. 

 

OPOMBA: Učenci, ki ste vključeni v dopolnilni pouk, lahko odgovor na pismo 

Deklice z Rastočo knjigo, izpustite. Njeno pismo pa vsekakor preberite. 

 

Želim vam lep, s kulturo preživet dan. 

 

učiteljica slovenščine 

 

 

 

 

 


