6. B, SREDA, 27. 5. 2020
Dober dan, dragi učenci!
Že smo na sredini tedna. Danes ob 11. uri se vidimo na zoomu. Pripravite
kakšno uganko ali dogodivščino, ali pokažite kaj zanimivega. Se že veselim, da
vas spet vidim.

Obvestilo!
Vse učence, ki ste se prijavili na tekmovanje Logična pošast obveščam, nam
trenutna navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport žal ne
dopuščajo izvedbe tekmovanja za učence od 4. do 8. razreda, ki ste še vedno
vključeni v izobraževanje na daljavo.
Tekmovanja se boste lahko zopet udeležili v naslednjem šolskem letu.
Lep pozdrav,
učiteljica Tatjana Badovinac

ŠPORT - fantje
Pozdrav!
Danes boste naredili kardio - vadbo.
Opravili boste 12 minutni tek, lahko tudi intenzivno hitro hojo in na koncu
ugotovili, koliko metrov, oziroma razdaljo ste naredili v teh 12 minutah.
Najenostavnejše je na igrišču SŠC, kjer je en krog 300 m.
Lahko pa kjerkoli, samo, da poznate razdaljo.
Ko to zaključite, imate igre po izbiri – za kar imate najboljše možnosti.
Lahko so loparji, žoga ali kaj drugega in bodite aktivni vsaj pol ure.
Lep pozdrav, učitelj Gorazd

SLOVENŠČINA
Dragi b-jevci, lepo pozdravljeni.
Danes je tretji dan v tednu in upam, da vas je vseh 24 dobro. Včeraj sem imela v
šoli dve uri pouka v 9. razredu. Bilo je lepo spet stati pred učenci in govoriti.
Upam, da bom kmalu lahko tudi vam. Do počitnic je še 29 dni in končali boste
šesti razred. Do takrat pa imamo vseh pet dni v tednu po eno uro slovenščine.
Bravo, mi. 
REŠITVE NALOG 1–5:
1. Drugi. Dva. c c
2.števniki
3.sto – Koliko?; stoti – Kateri?; osmi – Kateri?; enajst – Koliko? Dve: koliko, kateri
4.koliko, kateri, koliko, kateri
5.GLAVNI ŠTEVNIK – osemnajst, tri, dvaindvajset, ena
VRSTILNI ŠTEVNIK – osemnajsti, tretji, dvaindvajseti, prvi

NAVODILO
Si prebral/a moj nagovor? Prepiši ga v zvezek (na rob zapiši današnji datum –
tudi to je del snovi; premisli).
Prepiši moje navodilo in iz njega izpiši števnike v preglednico:
GLAVNI ŠTEVNIK

VRSTILNI ŠTEVNIK

Danes pa še nekaj o zapisovanju števnikov. Zapiši v zvezek.
Števnike pišemo lahko:
1. z besedo
 glavne števnike tako, da so sto in stotice pišemo skupaj; primer:
devetindevetdeset, petsto dvaintrideset, tisoče devetsto petinšestdeset.
 vrstilen pišemo z eno besedo, pri čemer ne smemo pozabiti na sklonsko
končnico; primer: tristopetnajstega (leta), tisočdvestoti (član).
2. s številko
 glavne števnike pišemo samo s številko; primer: 12 (jabolk).
 vrstilne števnike pišemo s številko in piko; primer: 15. (naloga), 27. maj,
1. oseba.
POZOR: Pri zapisovanju števnikov se pogosto pojavijo napake iz domače
govorice. Taki primeri so šteri, pesto, petinšezdest … Pazite na to, še posebej pa
na sklope soglasnikov, kot so v primerih: devetindevetdeset, petsto.
Za konec odpri še DZ na strani110 in reši naloge 6–13.
Spoznali smo dva načina za pisanje števnikov in rešili ste 8 nalog. Bravo. 
Bodite dobro 

ANGLEŠČINA
Hello, dear pupils. Hope you are fine.
1. Najprej preveri rešitve prejšnje ure. bodi pozoren/pozorna na pravilen zapis.
Rešitve: 1. cheap /cheaper/ the cheapest, difficult /more difficult /the most difficult,
large/larger/the largest, deep/deeper/the deepest, fat/fatter/the fattest, heavy/heavier/the
heaviest, hilly/hillier/ the hilliest, wide/wider/the widest, windy/windier/the windiest,
red/redder/the reddest, famous/more famous/the most famous, short/shorte/the shortest,
old/older/the oldest, hot/hotter/the hottest, high/higher/the highest, white/whiter/the
whitest, cloudy/cloudier/the cloudiest 2. Ena od možnih rešitev: A pizza is better than a
hamburger. English is better than Maths. The kitchen is bigger than the bathroom. Dad is older
than mum. WB 46/3 2 cooler 3higher 4 flatter 5 higher 6 shorter WB 47/4 1 Pam 2 Lisa 3 Anna
4 Eve 5 Kate WB 47/5 2 more beautiful 3 happier 4 more difficult 5 flatter 6 colder 7 longer 8
nicer WB 47/6 2 Mick's sandwich is thinner than Harry's. Harry's sandwich is thicker than
Mick's. 3 Duke is bigger than Pongo. Pongo is smaller than Duke. 4 Saturday was wetter than
Sunday. Sunday was drier than Saturday. 5 The mountains are quieter than the beach. The
beach is more crowded than the mountains.

2. Predvidevam, da so ti rekordi všeč. Reši kviz v učbeniku na strani 60.
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

Preveri pravilnost svojih odgovorov na spodnji povezavi.
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

Zdaj pa odpri še zvezek in napiši naslov RECORD BREAKERS ter zapiši odgovore na kviz v celih
povedih. Katero stopnjo pridevnika boš uporabil/a? Presežnik.(tretja stopnja)
Namig: 1. The longest river in the world is the Nile.

3. Za konec današnje ure poslušaj še pesmico.
https://www.youtube.com/watch?v=ju2q6SnZsJo

*MATEMATIKA
 Rešitve:
DU, str. 193/3, 4, 5, 6,

*Pri delu boš uporabil šestilo!
Obravnava nove snovi in zapis v zvezek:

KROŽNI LOK IN KROŽNI IZSEK

*KROŽNI IZSEK

*KROŽNI ODSEK

POMNI!

Geografija
Zemlja se ne giba le okoli svoje osi, kar ste spoznali zadnjič, ampak se vseskozi premika po
navidezni tirnici, ki poteka okoli Sonca. Kroženje Zemlje okoli Sonca se imenuje revolucija
Zemlje, za en krog pa potrebuje 365 dni in 6 ur. Zaradi tega imamo vsako leto teh šest ur več
in v štirih letih je to ravno en dan (6 h x 4 = 24 h), ki ga dodamo na koncu meseca februarja.
Vsake 4 leta imamo PRESTOPNO LETO, ki ima tako 366 dni.
V učbeniku nadaljujemo na strani 52, za boljše razumevanje pa si kliknite na spodnjo povezavo.
Na koncu PowerPoint predstavitve boste našli besedilo, ki ga prepišite v vaše zvezke.
https://drive.google.com/open?id=1LHTEJjuhA-i7yjBE9QbLStjgbo1HKP-h

LIKOVNA UMETNOST
Pozdravljeni, učenci!
Naša današnja naloga je spoznavanje ornamenta.
Likovna naloga: ORNAMENT
Ornament (latinsko ornare – okrasiti) je v likovni umetnosti posamezen okras
sestavljen iz rastlinskih, živalskih, človeških in geometrijskih motivov.
Motivi so STILIZIRANI – POENOSTAVLJENI IN SE PONAVLJAJO.
Poznamo tri oblike:
TAPETA , ki je pravokotne oblike

FRIZ, ki je vzdolžne oblike

ROZETA, ki je v obliki kroga

Navodila za delo:
S svinčnikom, barvicami ali flomastri nariši katerokoli obliko ornamenta in
uporabi rastlinski in geometrijski motiv:
- TAPETO riši čez celi list A4 formata,
- FRIZ riši na polovico lista, prerezanega po dolžini,
- ROZETO riši v velik krog, ki si ga narisal na A4 list papirja.
RISBA ORNAMENTA zahteva kar nekaj truda, zato to nalogo delaš še naslednji
teden. Ko končaš fotografijo risbe ornamenta pošlji na: anica.klobucar@ossmihel.si

Lahko si ogledaš še, kako vztrajno, natančno in počasi umetniki ustvarjajo ornament.
https://www.facebook.com/Likovnasolaumbra/posts/ornamenti/2518255248237635/

Veliko ustvarjalnega navdiha ti želi učiteljica Anica Klobučar.

NIP-NEMŠČINA
Hallo!

Najprej opomnik: jutri, 28. 5. pišemo pisni preizkus znanja za oceno v obliki
spletnega kviza.

Upam, da ste rešili čim več od spletnih vaj, ki sem vam jih posredoval
na povezavah.
Če ste bili prejšnjič aktivni za tipkovnico, pa boste danes še za
nalivnikom 
Učenju pred testom bo zelo pripomogel izpolnjen slovarček besed.

SLOWENISCH
otroška soba
Jedilnica
Kopalnica
Tuš
Miza
Omara
stol
hladilnik
učitelj
Pekarna
Kruh
Lekarna
Mesnica
Meso
Pismo
Gledališče
bolnica
Železniška postaja
Z avtom

DEUTSCH

SLOWENISCH
S kolesom
Z avtobusom
Z letalom
Z vlakom
Sončno je.
Toplo je.
Je zelo mrzlo.
Dežuje.
Sneži.
Megla
Mavrica
Je vetrovno.
67
78
96
29
37
45
51

DEUTSCH

