6. B, ČETRTEK, 28. 5. 2020
Dober dan, dragi učenci!
Hvala za včerajšnji zoom. Lepo vas je bilo videti in slišati. Hvala, da ste pripravili
šale, slike, risbe, video in še marsikaj,… kar niste uspeli povedati in pokazati.
ZOOM je bil tokrat do sekunde točen in nas je prehitro prekinil.  Marko,
odlično si spremljal in napovedal konec zooma. 
Z nekaterimi smo potem prišli še enkrat nazaj, za par minut, da smo si
pomahali.  V sredo se spet vidimo, tako ali drugače. 
Glede na to, da vem, da imate še VELIKO STVARI ZA POVEDATI IN POKAZATI
DRUG DRUGEMU, vas prosim, da mi to pošljete, kot fotografijo in bom objavila
na prvi strani naloge. Zraven bom napisala vaše ime, naj se vidi, kdo se je trudil.
OSTANITE PRIDNI KOT ČEBELICE!

USPEŠEN IN LEP ČETRTEK VAM ŽELIM!

SLOVENŠČINA
Dragi b-jevci, lepo pozdravljeni.
Danes vam za dobro jutro pošiljam tole 
https://www.youtube.com/watch?v=aElChT2UmwA

REŠITVE NALOG OD SREDE:
GLAVNI ŠTEVNIK
24, dve, 29, pet, eno

VRSTILNI ŠTEVNIK
tretji, 9., šesti

6. a 22. Za glavnimi števniki ni pike, za vrstilnimi pa je. 7. Glavne, piko 8. Z besedo. DA 9. Deseti, dva, 16, 3. č
10. 3., kateri, s piko; 16, koliko, brez pike 11. 10., 2 Deseti s piko, dva brez pike. Po prvem števniku se vprašamo
s kateri, torej je vrstilni števnik, in ga zapišemo s piko. Po drugem števniku se vprašamo s koliko, torej je glavni
števnik, in ga zapišemo brez pike
12. petinosemdeset, sto štirideset S koliko. Glavna. petinosemdeset sto štirideset 13.skupaj, narazen

NAVODILO
Za uvod v današnjo uro popravi napake v temle besedilu (zapiši v zvezek). Še
vedno je isti naslov, le nov datum.
Šterje prijatelji so se odpravili igrati nogomet. Živel so v isti ulici, le na različnih
številkah; Jan na številki petinšezdeset, Tadej na številki petinpedeset, Nejc na
devetindevedeset, 88 pa je bila Petrova hišna številka. Preden so začeli igrati, je
Jan povedal: Včeraj sem dobil svoj 1 prenosni računalnik ki sem si ga želel že 5.
let. Ful sem bil vesel. Takoj sem začel igrat igrice.
Joj, joj, le kdo je to pisal – ta ima zagotovo slovenščino cvek.  
Za konec odpri še DZ na strani 113 in reši naloge 14–24.
Se je še spomnite? https://www.youtube.com/watch?v=Kr-3Zy520S4
Pa lep dan. 

ANGLEŠČINA
Hello, dear pupils. Let's start today's lesson.
1. Danes boš vadil/a stopnjevanje pridevnikov na različne načine in z različnimi nalogami.
Odpri učbenik na strani 61, naloga 5. V zvezek napiši naslov SCHOOLWORK in zapiši resnične
povedi s pomočjo danih izhodišč.
Namig: The oldest person in my family is my grandma.

2. Poslušaj posnetek o Megan, ki zaradi svoje velikosti izstopa od drugih.
https://folio.rokus-klett.si/?credit=MESSAGES3UC_NE&pages=28&layout=single
Zdaj pa poveži dele povedi 1-8 z deli povedi a-h in povedi zapiši v zvezek.
Namig: Megan is taller than her friends.

3. Odpri delovni zvezek na strani 48. Naloge na tej strani rešiš, če imaš oceno 4 ali 5. Nalogi
5 in 6 na strani 49 sta obvezni nalogi za vse.

4. Še ena vaja za utrjevanje stopnjevanja pridevnikov.
https://www.youtube.com/watch?v=872gqAJjc1g

5. A fun trip through London.
https://www.youtube.com/watch?v=8jkU-s5BM0c

NARAVOSLOVJE
Pozdravljen, učenec, učenka.
Nič ni nemogoče; do vsake stvari vodijo poti, in če imaš pravo voljo, boš našela tudi pot. Bodi odločen-a in pogumen-a.
Rešitve 17. naloge: 1. lisičjakovce, preslice in praproti, 2. steblo, liste, 3. na
spodnji strani listov, v njih nastajajo trosi, 4. orlova praprot, visoko, 5. liste,
steblo in korenine, cvetovih, seme, 6. ker razvijejo seme, 7. golosemenke in
kritosemenke, 9. orlova praprot, glistovnica, jelenov jezik.
18. naloga: GOLOSEMENKE
Navodila: Danes se boš poevetil-a rastlinam, to so GOLOSEMENKE. Odpri
SDZ na str. 180, preberi besedilo in dopolni.
1. Golosemenke imajo liste v obliki __ __ __ __ __.
2. Predstavniki golosemenk so __ __ __ __ __ __ __.
3. Listi imajo __ __ __ __ __ __ __ __ prevleko, ki jih ščiti pred močno __ __
__ __ __ __ __ __ __ in __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __.
4. V notranjosti lista so smolnati kanali s __ __ __ __ __ .
5. Naštej iglavce, glej sliko 3.77 na str.180.
a)________________, b)______________, c)_______________,
č) _______________, d)______________, e)_______________.
6. Poimenuj jih.

_________________ __________________ ____________________
7. Zakaj so iglavci, razen macesna vednozelene rastline.
________________________________________________________
8. Pojdi v bližnji gozd, poišči in poglej iglavce.

GLASBENA UMETNOST
Prejšnji teden smo se pogovarjali o muzikalih, danes pa bo beseda tekla o PROGRAMSKI in
ABSOLUTNI GLASBI.

Kaj je PROGRAMSKA GLASBA?
Je tista glasba, ki jo skladatelj ustvari na temelju določenega zunajglasbenega programa.
Spodbude in motive dobiva iz vsakdanjega življenja, svoje notranjosti, likovne umetnine,
literarnega dela ali narave.
Ena najpogosteje izvajanih programskih skladb je Vltava, ki jo je ustvaril češki skladatelj
Bedrich Smetana.
Poslušajte jo: https://www.youtube.com/watch?v=l6kqu2mk-Kw

Ravno v nasprotju s programsko glasbo pa je ABSOLUTNA glasba. To je tista glasba, pri kateri
skladatelj ne misli na drugega kot na čisto glasbeno vsebino, zato tudi naslovi skladb ne
narekujejo zunajglasbenih predstav izvajalcem oz. poslušalcem.

Avstrijski skladatelj Johan Strauss mlajši pa je leta 1867 napisal svoje najslavnejše delo Na
lepi modri Donavi, v katerem je opredelil obliko dunajskega valčka. Ta valček velja za
neuradno dunajsko himno. Cesarski valček (Kaiserwalzer) je nastal leta 1888 v čast štirideseti
obletnici vladanja Franca Jožefa.
Poslušajte še valček Na lepi modri Donavi
https://www.youtube.com/watch?v=WCbah61ubK8

V zvezek za glasbo prepišite definiciji programske in absolutne glasbe.

*MATEMATIKA
Ponovitev snovi KROŽNI LOK IN KROŽNI IZSEK.
Natančno preberi zapis v zvezku in v DU, str. 194.
Pri delu boš potreboval šestilo.

 Reševanje:
DU, str. 194/1, 2, 3, 4

 Rešitve pregledamo v ponedeljek.

Za pomoč pri reševanju in dodatno razlago mi piši na
bostjan.hribar@os-smihel.si

NIP - RAČUNALNIŠTVO
Sprajtki, danes boste spet reševali zanimivo nalogo.

Pričakujem odgovor.
Vir: splet, Tekmovanje Bober
Nalogo pripravila: Vesna Slapničar

NIP - NEMŠČINA
Guten Tag!
Danes pišete pisni preizkus. Povezava do preizkusa je objavljena
na spletni strani v posebnem dokumentu.
Navodila:


Tako kot ste navajeni od preverjanja znanja, vpišite
veljaven e-mail naslov (pazite, da bo res pravilno napisan!)
ter vaše ime.
 Teste rešite danes do 12. ure. Če se bodo pojavile kakšne težave, me o tem
nemudoma obvestite na jaka.darovec@os-smihel.si
 Test rešite enkrat, zato dobro preverite svoje odgovore pred oddajo. Če kdo pošlje
reševanje dvakrat (nekateri ste te storili pri preverjanju), upoštevam prvo reševanje,
ne drugo.
 Tokrat ne boste dobili takojšnje povratne informacije (število doseženih točk na enaslov), saj bom preizkuse ročno pregledal. Boste pa takoj po koncu reševanja na vaš
naslov dobili kopije vaših odgovorov.
 Po pregledu preizkusov bom vsakemu posebej poslal uspešnost ocenjevanja in
oceno.
Srečno! Viel Glück!

DODATNI POUK SLOVENŠČINE
Drage šestošolke in šestošolci,
danes zaključujemo naš dodatni pouk slovenščine. Pogosto se spominjam naše prve ure, ko
vas je bil sam smeh in navdušenje. Zaradi takih ur je lepo biti učitelj.
Danes vam pošiljam v reševanje križanke, ki so jih sestavili Eli, Gašper, Nina, Julija in Lana.
Uživajte v reševanju in v sončnih dneh.
Upam, da se še pred 1. septembrom kaj vidimo v šoli. Če pa ne … se pa takrat 
Bodite lepo!
In še križanke:
https://crosswordlabs.com/view/predmeti-20
https://crosswordlabs.com/view/solanje-na-domu
https://crosswordlabs.com/view/crossword-title-100
https://crosswordlabs.com/view/crossword-title-100
https://crosswordlabs.com/embed/sola-doma

MLADINSKI PEVSKI ZBOR
DRAGE MOJE PEVKE!
Današnja naloga je naslednja.
Ponovite in zapojte skladbe, ki so vam bile zelo všeč.
Prejšnji teden ste bile zborovodkinje in na podlagi tega, mi odgovorite na
naslednja vprašanja:
1. Komu si bila zborovodkinja?
2. Kako so potekale vaje za nastop?
3. Katero skladbo ste se naučili (naslov skladbe)?
4. Na kratko opiši svoje vtise, ko si imela vlogo zborovodkinje.

Vse dobro vam želim
Vaša učiteljica

