
Dragi učenci! 

Za nami je že tretji teden pouka na daljavo in pred nami 4. teden. Upam, da pridno delate, 
ponavljate snov pri glasbeni umetnosti. Predvsem pa je pomembno, da kakšno pesem zapojete ali pa 
glasbo poslušate, da se ob njej sproščate.  

Prosim vas, da mi sporočite glede izbora skladbe in načina spremljave. Do danes sem prejela le en 
predlog. Naloga bo ocenjena, zato prosim, da resno pristopite k delu. Rok za oddajo predlogov je 
torek, 14.4.2020. 

Tisti, ki niste imeli predstavitev inštrumentov, prosim, da mi oddate ppt projekcije. Lahko mi pošljete 
na mail 

tkrnc1@gmail.com 

 

 Za današnjo uro sem ti pripravila nekaj sprostitvenega a hkrati poučnega: 

Pred tabo je velik izziv. Enega od družinskih članov (mama, oče, brat, sestra) nauči igranja na lastna 
glasbila imenovana "bodyperccuson".  
 
Na razpolago imaš dva primera:  

- lažjega na https://www.youtube.com/watch?v=UkFs5glUMjw ali  
- težjega na https://www.youtube.com/watch?v=YhE4LERF9zQ.  

Oglej si oba primera in izberi enega. 
Učenje ritmičnega vzorca poteka počasi, po korakih, po gibih, eden za drugim. Gibe usvajaj sočasno z 
gledanjem videoposnetka. Ko se zapleteš, začni od začetka. Ponavljaj tako dolgo časa, dokler ne 
avtomatiziraš gibe. Ko usvojiš vzorec gibanja, ga predstavi enemu od družinskih članov in ga po 
korakih nauči. Pri učenju svojih bližnjih bodi potrpežljiv in dobre volje. 
 
Uspešen boš, ko boš:  

- sam tekoče izvedel vzorec igranja na lastna glasbila tako kot na izbranem videoposnetku, 
- vzorec igranja pravilno naučil enega od tvojih družinskih članov, 
- svoje doživljanje ob izvajanju naloge zapisal na moj mail. 

 
 Oglej si posnetek VODIČ PO ORKESTRU, ponovil boš glasbila. 

Spletna povezava: 

https://www.o-pvoranca.mb.edus.si/video-vodic-po-orkestru-za-mlade/ 
 
 
 
Veliko užitkov pri delu, ti želi 

učiteljica Tadeja 
Udovč 
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SLJ – 6. B, TOREK, 6. APRIL 2020 

Dragi šestošolec!  

Pa smo že v novem tednu. 

Upam, da še vedno vneto delaš za šolo in da ne pogrešaš preveč sošolcev.  

Prepričana sem, da bo kmalu mimo ta pouk na daljavo in se bomo spet videli. 

Tudi meni je čedalje težje, priznam, zato bom poskusila narediti kakšen filmček, da me boš lahko 
poslušal/-a. 

TOREK, 7. 4. 2020 

Danes potrebuješ ZELEN delovni zvezek, poišči ga! 

Če ga ne najdeš, je tudi na povezavi: https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__001/index.html. 

Se še spomniš? V tem delovnem zvezku smo spoznali SAMOSTALNIK, PRIDEVNIK. 

Ta teden se bomo ukvarjali z OSEBNIM ZAIMKOM. 

Danes bo tvoja naloga: 

1. PREBERI ali POSLUŠAJ besedilo KAJ PA TEBE ŽULI? (Najdeš ga v ZELENEM DZ, str. 20). 

BESEDILO lahko tudi POSLUŠAŠ! Potrudi se in poišči posnetek: 

– pojdi na GOOGLE,  

– vtipkaj IROKUS+  

– in se registriraj (nič ne stane), 

– odprejo se ti vsi predmeti, klikni na Slovenščina 6, 

 

– nato poišči ZELEN delovni zvezek (VRSTE BESED) in klikni nanj. 

https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo6__001/index.html


 

– klikni na KAZALO. Poišči OSEBNI ZAIMEK. 

 

 

2. REŠI NALOGE v DZ na str. 20  

Lahko si pomagaš z delovnim zvezkom, ki si ga našel na spletu. TAM SO TUDI REŠITVE OB NALOGI. 

 

 

 

ŠPORT – Torek, 7. 4. 2020: 

- TEK IN HOJA V NARAVI: 6 min teka – 3 min hoje – 6 min teka (lahko tudi več)  

- Po sprehodu in teku izvedi vaje za moč: 

VAJE ZA MOČ + TEK NA MESTU 
Ko narediš vse vaje, imaš dve minuti premora in nato serijo ponoviš še 2x. Torej skupno narediš 3 
serije vaj. Če ne zmoreš, delaš z daljšimi premori. 

  tek na mestu z visokim dvigovanjem kolen 20 sekund 



dvigneš levo nogo in držiš20 sekund 

dvigneš desno nogo in držiš20 sekund 

  tek na mestu z visokim dvigovanjem kolen 20 sekund 

držiš na levi roki20 sekund 

držiš na desni roki20 sekund 

 

tek na mestu z visokim dvigovanjem kolen 20 sekund 

dvigneš ramena od tal in držiš20 sekund 

 dvigneš noge od tal in držiš20 sekund 

- SERIJO NAREDIŠ 3x 
- MED VSAKO SERIJO 2 minuti ODMORA 

- MED VAJAMI 10 sekund ODMORA 

 

ŠPO, fantje 

Dober dan, 
tečemo, hodimo 20 min. Vmes ali na koncu opravi raztezne vaje in vaje moči (sklece, 
trebušne, hrbtne, poskoki). Vzami katerokoli žogo in vadi vodenje, podaje, lovljenje 
(zaustavljanje), z roko in nogo. Pomagaš si s steno, lahko pa tudi s katerim od družinskih 



članov. 
Lep pozdrav, učitelj Bojan 

 

 

Navodila za delo za učence 6. razreda pri predmetu Tehnika in tehnologija 

Torek, 7. april 2020 

Še vedno se ukvarjamo z OBDELAVO LESA. 

V delovnem zvezku reši naloge na strani 29. Pri reševanju si lahko pomagaš tudi tako, da 
nekatere podatke poiščeš na spletu. 

 

6.B TOREK 7.4.2020 

1. ponovi besedišče za sobo in za hišo 

2. There IS ... za ednino. There ARE.... za množino. 

Preglej sliko v učb. Na strani 54 in reši nalogi 4 in 5. 

1.     Reši naloge v DELOVNEM zvezku str 44/1,2 in 45/3 

 


