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SLJ 
 
 
 
 

Poglavje S PESMIJO NA POT  

 V tem šolskem letu smo že obravnavali nekaj pesmi in tudi spoznali nekaj 

pesniških sredstev (rimo, okrasni pridevek, poosebitev in primero). Preden se 

lotiš reševanja nalog v tem poglavju SDZ, si v zvezku preberi in ponovi, kar smo 

zapisali za omenjena pesniška ali slogovna sredstva (lahko pogledaš tudi na 

notranji del platnice na koncu SDZ).  

 V tem poglavju pa boš spoznaval pesmi, ki dobesedno ali pa v prenesenem 

pomenu govorijo o poti in potovanju. Vsako od spodnjih pesmi si preberi tudi 

na glas, da boš doživel tudi zvočno podobo pesmi. 

Janez Menart: Semafori življenja (SDZ, str. 146−148) 

 Preberi modri okvirček, v katerem izveš nekaj osnovnih podatkov o avtorju.  

 Nato reši naloge od 1 do 9 v SDZ na str. 146−148.  

 Če želiš, lahko v pesmi pri 3. nalogi poskusiš najti tudi katero od pesniških 

sredstev, pri čemer jih označi z različnimi barvami in ob strani napiši, kaj katera 

barva predstavlja (tako kot smo to počeli skupaj pri preteklih obravnavah 

pesmi). 

Aleksander Mežek: Siva pot (SDZ, str. 149−150) 

 Preberi modri okvirček o avtorju  in reši naloge od 1 do 7 v SDZ na str. 

149−150. 

Ksenja Šoster Olmer: Kamelje cisterne (SDZ, str. 152−153) 

 Preberi podatke o avtorici ter njeno pesem in reši naloge od 2 do 9 v SDZ na str. 

153.  

 Poišči pomen besed beduin in nomad v elektronskem SSKJ na 

https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika. 10. nalogo izpusti.  

 Nato v svoj zvezek na stran za delo  z umetnostnimi besedili (književnost) napiši 

ime in priimek avtorice ter naslov pesmi in reši 11. nalogo (napiši pesem po 

navodilih). Lahko pa namesto te napišeš pesem na temo, ki si jo sam izbereš. Pri 

pisanju bodi čim bolj izviren in daj prosto pot svoji domišljiji. Če želiš, mi lahko 

pesem tudi pošlješ na objavljeni  elektronski naslov. 

Pri obravnavi zgornjih pesmi opazuj tudi zunanjo obliko (iz koliko kitic in verzov so 
zgrajene).  
Priporočam ti, da v prostem času vzameš v roke kakšno dobro knjigo po lastni izbiri. 

 

MAT  Vsa navodila za delo se nahajajo v spletnih učilnicah. Izbereš predmet 
MATEMATIKA, nato Matematika 6. 
 

TJA  Naloge tretjega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 6. razred, 
in sicer v poglavju 26. Ko boš vse rešil/rešila, s pomočjo kviza preveri še svoje 
znanje besed, povezanih z uro, dnevnimi opravili in mestom, časovnih prislovov 
v času Present Simple. 

https://fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika


 

 Če ti ostaja kaj časa in bi ga rad/rada koristno zapolnil/zapolnila, si poglej 
poglavja od 1 do 18. Tam boš našel/našla razlago snovi in različne dejavnosti na 
spletu, ki ti bodo pomagale pri utrjevanju in ponavljanju že obdelane snovi. 
Poleg tega lahko še večkrat rešiš kviza v poglavju 25, saj vaja dela mojstra, če 
mojster dela vajo. 

 

 Če te kaj zanima, imaš vprašanja, česa ne razumeš, piši učiteljicam angleščine. 
Naše elektronske naslove najdeš na spletni strani šole v zavihku Pouk na daljavo. 

 

ZGO  Preglej rešitve preteklega tedna: 
Gradbeništvo pred 200 leti ali kakšna so bila nova mesta  
str. 53 
1. Na obrobju mest nastajajo barakarska naselja, zgrajena brez načrta.  
2. Obzidja so mestom preprečevala širjenje, ki je bilo potrebno zaradi naraščanja 
števila prebivalstva. Zaradi topov obzidja niso imela več tako pomembne obrambne 
vloge.    
str. 54 
3. Velike, večnadstropne hiše iz kamna in opeke, razkošno opremljena stanovanja, 
čista, svetla, prostorna.  
Hiše so bile čiste in urejene. Spodaj je bila delavnica ali trgovina, zgoraj stanovanje. 
Hiša je imela tudi dvorišče.  
Hiše so bile vlažne, polne zajedavcev, brez kanalizacije, stranišč. Majhna stanovanja, 
slabo opremljena. 
Gradbeništvo danes  
str. 55  
1. Večstanovanjske hiše, visoke stavbe, nebotičniki, široke ceste …  
2. Hitro naraščanje prebivalstva, visoke stavbe, v središčih mest postavljene 
pomembne stavbe za mesto.   
str. 56  
3. mostovi, viadukti, predori 
Ponovimo Človek ustvarja: gradbeni dosežki  
str. 58  
a) koliščarska hiša, bivanju   b) prazgodovina c) 1 
a) cerkev, vernikom     b) srednji vek      c) 5 
a) srednjeveško mesto, meščanom   b) srednji vek      c) 4   
a) svetišče, tempelj, čaščenju bogov    b) stari vek     c) 3  
a) sodobno mesto, prebivalcem     b) moderna doba     c) 8  
a) grobnice (skalni grobovi), vladarjem in pomembnim uradnikom    b) stari vek    c) 2  
a) tovarna, proizvodnji izdelkov     b) novi vek     c) 7  
a) grad, graščakom    b) srednji vek     c) 6  
 



 
 

 Preberi poglavje v SDZ: Prve iznajdbe v prazgodovini, str. 62, 63, 64 in reši 
naloge. 
 

 Na spodnji povezavi si oglej, kaj je za ljudi pomenilo odkritje ognja. 
https://www.youtube.com/watch?v=v3ax5W_TrOo 

 V spletni učilnici te čakajo PPT-predstavitve, ob katerih lahko snov utrjuješ. Če 
česa ne razumeš, lahko vprašanje posreduješ na moj mail: katja.medved@os-
ljubecna.si. 
 

GEO 
 

 Učno temo Kroženje Zemlje okoli Sonca bomo sedaj izpustili in jo bomo 
obravnavali, ko se spet vidimo v šoli.  

 

 V samostojnem delovnem zvezku na strani 71 reši nalogo 1 in nariši, kaj najraje 
počneš v posameznem letnem času. 

 

 Nekaj dni nazaj se je začela pomlad. Kdaj se je začela pomlad in kdaj se začnejo 
ostali letni časi? Datume letnih časov napiši k nalogi 1, nad svoje slike. 

 

 Reši nalogo TOLE JE LAHKO na strani 78 in opiši, kaj je značilno za posamezne 
letne čase.  
 

 Na spletni strani https://folio.rokus-klett.si/ izberi samostojni delovni zvezek za 6. 
razred in si na strani 80 oglej galerijo fotografij.  
V zvezek napiši naslov VREME in datum ter opiši, kaj je po tvojem mnenju značilno za 
vreme, prikazano na posamezni fotografiji.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=v3ax5W_TrOo
mailto:katja.medved@os-ljubecna.si
mailto:katja.medved@os-ljubecna.si
https://folio.rokus-klett.si/


 
 

 
 

 
 

 
Vir fotografij: https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO6SDZ&pages=80-81 

 

 Če želiš, lahko preveriš rešitve nalog v samostojnem delovnem zvezku. Rešitve 
najdeš v spletni učilnici za GEOGRAFIJO.  

 

 Če imaš kakršnokoli vprašanje ali idejo za delo, mi piši na naslov 
helena.verdev@os-ljubecna.si. Če želiš, mi lahko pošlješ sliko naloge 1 na 
strani 78.   

https://folio.rokus-klett.si/?credit=GEO6SDZ&pages=80-81
mailto:helena.verdev@os-ljubecna.si


NAR 
 

1. NALOGA 

 Odpri učbenik Aktivno v naravoslovje 1 na straneh 76 in 77, kjer je poglavje z naslovom 
Zgradba stebla. Tvoja naloga je, da poglavje samostojno prebereš in si ogledaš slike. 
 

  Nato odpri zvezek, v katerega napiši naslov ZGRADBA STEBLA. Pod naslovom oblikuj 
zapiske tako, da odgovoriš na vprašanja in rešiš naloge. Pomagaš si lahko tudi s Power 
point predstavitvijo v spletni učilnici Naravoslovje 6, kjer poiščeš 5. poglavje Živa 
narava in odpreš predstavitev Steblo (vstopaš kot gost).  

Vprašanja za pomoč pri oblikovanju zapiskov:  
a) Katere tri naloge opravlja steblo?  

b) Kako steblo raste? Nariši steblo s temenskim in stranskimi popki (ali brsti) in jih v risbi 

označi. Popke si oglej na kateremkoli drevesu ali grmu v okolici doma.  

c) Kaj se razvije iz temenskega in kaj iz stranskega popka?  

d) Steblo je nadzemni organ rastline. Kako se imenuje podzemno steblo? Naštej nekaj 

spomladanskih rastlin, ki imajo pozemna stebla! Poskusi kakšno med njimi izkopati iz 

zemlje in si oglej podzemno steblo, npr. trobentico ali podlesno vetrnico. 

e) Sliki v učbeniku na str. 77 prikazujeta prereza stebel eno- in dvokaličnic. Na prečnem 

prerezu lahko opazimo, da steblo vsebuje več žil. Žile so zgrajene iz vodovodnih in 

sitastih cevi. Vodovodne cevi so namenjene pretakanju vode po rastlini navzgor. 

Sitaste cevi so namenjene pretakanju v vodi raztopljene hrane navzdol do korenin in 

navzgor do rastnega vršička in cvetov. Preriši prečni prerez stebla dvokaličnice in 

enokaličnice ter opiši, v čem se prereza razlikujeta! 

 

2. NALOGA 

 V spletni učilnici (na spletni strani OŠ Ljubečna) Naravoslovje 6 poišči poglavje 5 in odpri 
Power point predstavitev z naslovom Steblo. Prosojnice od 4 do 8 prikazujejo različne 
oblike stebel. V okolici doma poišči nekatere prikazane oblike stebel in si jih oglej. V 
zvezek prepiši vsebino prosojnice 8. 
 

 Na prosojnicah od 9 do 11 si oglej nekatera preobražena podzemna in nadzemna stebla. 
Pojem preobraženo steblo pomeni, da se je del stebla prilagodil za opravljanje drugih 
nalog, ki so pomembne za rastlino. Kakšne naloge opravljajo posamezna preobražena 
stebla, prikazuje prosojnica 12, ki jo tudi prepiši v zvezek. 
 

 Za kakršna koli vprašanja sem ti na voljo na naslovu: marjeta.gmirt@os-ljubecna.si. 

 
TIT  V spletni učilnici TIT6 si v poglavju 4 preberi besedilo pod naslovom 

OBDELOVALNI POSTOPKI. V zvezek si prepiši strani 1 in 2. 
 

GUM  V delovnem zvezku si v poglavju o pihalih izberi eno pihalo, ga s pomočjo 
delovnega zvezka natančno opiši in nariši (zapis in risba v zvezek). 
 

ŠPO  Vodi dnevnik športnih aktivnosti in izpolni tabelo. Reši športne kvize. 

 

 Vsa navodila za vadbo, primer tabele in povezave do športnih kvizov najdeš na 

naslednjem naslovu: https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq. 

 

LUM  Vsa navodila za delo se nahajajo v spletnih učilnicah. Izbereš predmet LIKOVNA 
UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 6. Tvoja prva naloga je s področja 
ARHITEKTURE.  

 

mailto:marjeta.gmirt@os-ljubecna.si
https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq


GOS  Izberi si dan in cel dan spremljaj pripravo hrane.  
 

 V zvezek za gospodinjstvo napiši ime posameznega obroka ter naštej jedi, ki ste jih 
skupaj s člani družine pripravili. Pogrinjek nariši.  Pomagaj pri pripravi jedi in tudi pri 
pomivanju posode. 

              Npr.  ZAJTRK: mleko, kosmiči, jabolko. Slika pogrinjka. 
              Kakšno jed pripravi tudi sam. Napiši recept zanjo. 

 
Veliko veselja pri delu.  

 

 

IZBIRNI PREDMETI 
RAČUNALNIŠTVO  V forumu spletne učilnice Računalništvo v šestem razredu preberi 

navodilo za delo in nalogo opravi po navodilu. Če boš pri delu imel 
težave, mi lahko v forumu napišeš sporočilo. Uspešno delo ti želim. 
 

TEHNIKA 
 Nadaljuj z izdelavo robota (dodajte domiselne podrobnosti, bodi 

natančen/natančna pri barvanju, rezanju, lepljenju,  uporabi različne 
materiale ─ papir, les, kovino, blago …). Robota boš prinesel/prinesla 
v šolo, kjer boš predstavil/predstavila iz česa je izdelan, kako deluje in 
podobno. Izdelek  in predstavitev bosta ocenjena. 
 

        

       
 

       



     
NEMŠČINA HOBBYS= hobiji/konjički 

 

 V zvezek napiši naslov ter si prepiši (in ne prilepi!) vse konjičke ter 
dodaj slovenske prevode. Slike so ti v pomoč za razumevanje nemških 
besed. Katerega od konjičkov lahko tudi narišeš. 

 Ko zaključiš, napiši, kateri so tvoji hobiji in naštej vsaj tri, npr. Meine 
Hobbys sind: _______, _______, ________ . 

 
Ski fahren    schwimmen    reiten 

                            

Fußball spielen    laufen/joggen   Volleyball spielen 

                               

Tennis spielen    surfen     Rad fahren 

                   

Inlineskaten=rolanje   Basketball spielen   Handball spielen 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http://projekti.gimvic.org/2009/2e/plavanje/delfin.jpg&imgrefurl=http://projekti.gimvic.org/2009/2e/plavanje/discipline.html&docid=B2gVtt6-5ogr6M&tbnid=MH6zLkhLs1B5SM:&w=604&h=342&ei=AHFgVMW6LM7Zas63gfgO&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.si/imgres?imgurl&imgrefurl=http://www.jahanje.skrabec.si/&h=0&w=0&tbnid=wV-pCwOhwASq8M&zoom=1&tbnh=177&tbnw=284&docid=bZjIACrBgp8MxM&tbm=isch&ei=JXFgVP-VN9LsaKjXgpgE&ved=0CAQQsCUoAA
https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.delo.si/assets/media/picture/20121008/djvu_1534160_zakeljm_iza-nogomet.jpeg?rev%3D2&imgrefurl=http://www.delo.si/sport/nogomet/pokal-slovenije-vecni-derbi-lahko-prepreci-le-zavrc.html&docid=TVitwgkhY0iL8M&tbnid=BqmFr6ojwJHotM:&w=1023&h=708&ei=S3FgVM3YLsvjasDFgKgG&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.si/imgres?imgurl=http://content.avenija.com/Attachment/ArticleImages/14659/tek_in_hitra_hoja_5483703.jpg&imgrefurl=http://www.wellneo.si/clanki-wellneo/fitnes-in-gibanje/tek_in_hitra_hoja.htm&docid=0PZbMd97rtb7aM&tbnid=WmVQVlDXepchcM:&w=242&h=242&ei=eXFgVObdJcnoaPW9gegB&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.si/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-uRNsb6yZXPg/UUx_VwkwntI/AAAAAAAAAA4/uQe4_sRYFuc/s1600/odbojka.jpg&imgrefurl=http://bodimoaktivni.blogspot.com/&docid=B6HNMMYI4MftXM&tbnid=Lx9SxkTZgtW61M:&w=1517&h=1600&ei=lnFgVPfhDoziauyFgOgB&ved=undefined&iact=c
https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.academiatenisferrer.com/wp-content/uploads/2011/12/ferrertenis.jpg&imgrefurl=http://www.academiatenisferrer.com/galerias/clinic-david-ferrer/&docid=Llti4IicSZ2MuM&tbnid=hDyfKRw3xPrC2M:&w=1600&h=1119&ei=wHFgVO-MMoOQaKqvgaAO&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.tz-povljana.hr/slike/ostale/surfanje.jpg&imgrefurl=http://www.tz-povljana.hr/surfanje.html&docid=cR9ZaPqV-boqWM&tbnid=6Tf9-IjEgH8ddM:&w=722&h=480&ei=5XFgVISoLI3laJufgYgM&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.sprinter.si/wp-content/uploads/2013/04/14.jpg&imgrefurl=http://www.sprinter.si/?page_id%3D108&docid=mko4ZiZsg2MGIM&tbnid=5Sw0HxAUT1WPcM:&w=600&h=400&ei=LHJgVMNRhe1ozuqC2As&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


                            

Bogenschießen                        Schlittschuh fahren= drsati      klettern           

                     

tanzen     Skateboard fahren  fernsehen=gledati TV 

                                                                    

 

lesen    Computerspiele spielen                         Musik hören 

                                                                

 

 

 

https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.fitness.com.hr/images/clanci/rolanje2.jpg&imgrefurl=http://www.fitness.com.hr/sport/outdoor-sportovi/Skejtanje-i-rolanje.aspx&docid=6uglT03P781spM&tbnid=ylqxKYAqzsc0nM:&w=400&h=300&ei=SHJgVIrMMsnbavLygJgF&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.si/imgres?imgurl&imgrefurl=http://balkans.aljazeera.net/vijesti/nba-miamiju-najbolji-start-u-historiji&h=0&w=0&tbnid=Z4HOzQn6rMANdM&zoom=1&tbnh=183&tbnw=275&docid=9EOx6LrdicB3tM&tbm=isch&ei=hXJgVPaSGI7zaqqogjA&ved=0CAcQsCUoAQ
https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.rk-celje.si/wp-content/uploads/2011/10/obramba3.jpg&imgrefurl=https://sites.google.com/site/abouthandball/kaj-je-rokomet&docid=EeiYpK4c1ZjzyM&tbnid=Lu--PUe9f3SpGM:&w=800&h=534&ei=pXJgVOT7JoTxaK2FgogK&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.hotelkreuzwirt.at/images/content/308231_29450_1_N_640_0_0_3030040/eislaufen-am-weissensee.jpg&imgrefurl=http://www.hotelkreuzwirt.at/de/fit-aktiv/eislaufen-am-weissensee/51-142.html&docid=yjpqIDWGZEzw0M&tbnid=g2E2l94N9n2chM:&w=640&h=480&ei=1nRgVNCGDJDuaMjvgNgG&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.klettern.de/sixcms/media.php/6/KL-richtig-vorsteigen-klippen-Miri-Teaser.jpg&imgrefurl=http://www.klettern.de/besser-klettern/sicherheit.213.5.htm&docid=SHU96GA2caBlCM&tbnid=HmdW5G2uR1ZjeM:&w=2000&h=1333&ei=23VgVOnRNcyradTOgbAJ&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiUi5jkyL_QAhXCCBoKHVKWAwoQjRwIBw&url=http://www.animaatjes.de/cliparts/tanzen/&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNFluKA4Q5ZT7dRYML9ice4DVyql8Q&ust=1480013777182686
http://www.gifplaatjes.eu/skateboarden/gifplaatjes.php?gallery=skateboarden
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://clipartstation.com/fernsehen-clipart-8/&psig=AOvVaw3o_W3KXNgCqQWiyyYteHTm&ust=1585168705592000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIi0k-H7s-gCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://clipartstation.com/buch-lesen-clipart-2/&psig=AOvVaw2Xjcxfmqfupees2ndrvaEv&ust=1585168826004000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCsyJr8s-gCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://4570book.info/amazing-cliparts/computerspiel-clipart.htm&psig=AOvVaw1bRUKIOnSKr1CY1iwEyVqg&ust=1585168927596000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC_gsv8s-gCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.kiwi-connection.de/tl_files/content/Events/Bogenschiessen-(23).jpg&imgrefurl=http://www.kiwi-connection.de/bogenschiessen.html&docid=kOXMWG3f6ifaRM&tbnid=jMQYK-Zh_tCNXM:&w=650&h=488&ei=8HJgVOO4NMXgaJPOgoAM&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c

