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DELO NA DALJAVO: 20. 4. - 24. 4. (1. del)
Predmet: MAT, SLJ
Pozdravljeni, moji junaki 6. razreda!
Zelo pridno in vestno opravljate svoje dolžnosti. Skoraj ne morem verjeti, a pred nami je že 5. teden
dela na daljavo. Pri MAT bomo novo snov spoznali preko spletne učne ure, kjer dobite tudi nalogo za
utrjevanje. Pri SLJ se boste naučili ločiti glagola morati in moči, potem pa boste ponavljali in utrjevali.
Ogledali si boste tudi film (glej gradivo). Ob vseh dilemah in vprašanjih sem vam na voljo preko
elektronske pošte (marjeta.andrejek@guest.arnes.si).
učiteljica Marjetka Andrejek

MATEMATIKA: spletna učna ura

Učna snov: Ploščina likov

pretvornike in obseg.
pravokotnikaPonovi
ij

SLOVENŠČINA:
Učna snov: Glagol morati in moči
Zapis v zvezek:
Glagol

Glagol v
nedoločniku

moram morati

morem moči

- izraža nujnost, da nekaj storimo:
Simona mora na stranišče, ker je spila veliko vode.
- zanikanje tega glagola ne poznamo, zanikanje izrazimo z glagolom treba:
Ni nam treba rešiti 7. naloge. Mami ni treba v službo.
NAMIG: uporabi glagol z A, kadar je nekaj TEBA storiti (sem moral, moram)
- izraža sposobnost, da kaj lahko storimo: Simona ne more na stranišče, ker je
Andrej porabil toaletni papir.
- zanikanje: lahko je tudi v nikalni obliki: Ne morem dvigniti uteži.
NAMIG: če nečesa ni potrebno storiti, uporabi glagol z E (ne morem) in G
(nisem mogel).

Naloga1: Na spletni strani https://interaktivne-vaje.si/ izberi Slovenščina → 6. – 9. r →
oblikoslovje → glagol → poišči glagole, moči in morati, nedoločnik in namenilnik

Naloga 2: SDZ: Preveri svoje znanje (str.73-77; 10. in 11. nalogo ni potrebno
rešiti)
Nauči se NAMIG!
Tako boš zagotovo pravilno
uporabljal glagola moči in morati.

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.
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Na listu KRITERIJI USPEŠNOSTI pri glagolu DOPIŠI kriterije: (če ni
prostora, prilepi listek)
Uspešen bom, ko …
- ločim osebno in neosebno glagolsko obliko (pojasnim in najdem primer)
- ločim nedoločnik (kolesariti) in namenilnik (kolesarit) in ju pravilno
uporabljam
- poznam pomen glagolov morati in moči in ju pravilno uporabljam
Nalogo mi pošlji do vključno srede.
DODATNI in DOPOLNILNI POUK ter RAZREDNA URA:
22. aprila je dan Zemlje, zato si boš o tem tudi ogledal film Žejni svet. Nalogo
opravi do petka, 24. aprila, saj po tem datumu film ne bo več na voljo.
Oglej si film. Pri ogledu bodi pozoren na podatke o filmu in na bistveno vsebino
filma.

Navodila za ogled filma
•
•
•
•

Kaj: 90-minutni dokumentarni film Žejni svet Yann Arthus-Bertranda. Film ima
slovenske podnapise.
Kje: na povezavi na portalu Arnes Video.
Kdaj: od 17. 4. 2020 do 24. 4. 2020.
Zakaj: ker je Slovenija zaenkrat še tako bogata država, da čisto pitno vodo zlivamo v
straniščne školjke.
Kdor želi, si lahko ogleda tudi:
➢ Napovednik: Žejni svet (La soif du monde).
➢ Uvodnik: Voda je vir življenja ali vzrok smrti, prof. dr. Mihael Toman.

Opozorilo: Film je avtorsko zaščiteno gradivo. Ogled je omogočen izključno v izobraževalne
namene. Prepovedano je vsakršno distribuiranje dokumentarnega filma (to vključuje
snemanje, presnemavanje, posredovanje ter objave na spletu v kakršnikoli obliki).

Zapis v zvezek za SLJ:
- zapiši glavne podatke o filmu (naslov, vrsta filma, scenarist, režiser, igralci)
- zapiši kratko vsebino
- zapiši svoje mnenje o filmu in ga utemelji (film lahko pohvališ, lahko pa
ga tudi grajaš)
Tvoj zapis pričakujem na mailu (do petka). Želim ti prijeten ogled.
S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje.

