PETEK, 27. 3. 2020, 6. C
1. in 2. URA: GOSPODINJSTVO (1. skupina)
Gradivo je v spletni učilnici.

1. in 2. URA: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA (2. skupina)
TEHNIKA 6. razred 2. uri LES
Čas izvedbe: 26. 3. – 27.3. 2020 glede na urnik
Lep pozdrav!
Da se bomo lažje navadili na delo na daljavo, bomo ponovili vse o lesu, ki je naše največje
bogastvo.
Tvoj zvezek za TIT je shranjen v šoli zato si zapiske in rešitve nalog piši na liste tako, da jih bo
možno prilepiti v zvezek, ko se vrnemo v šolo! Namesto učbenika bomo uporabljali druge
vire!

LES
1. Ponovitev o Poišči spletno stran http://www2.arnes.si/~evelik1/les/index.htm in
lesu
oglej dve rubriki:
- vrste lesa (iglavci in listavci), preberi uporabo lesa v praksi za vsako
drevesno vrsto, ki je opisana na spletni povezavi. Poleg opisa se nahaja
tudi slika drevesa in videz lesa – to ti bo prišlo prav pri reševanju
spodnje naloge pod točko 2.
- lastnosti lesa, preberi in osveži znanje o trdoti, trdnosti,
higroskopičnosti in trajnosti lesa.
2. Les okoli nas
V stanovanju/hiši kjer živiš najdi lesene izdelke (igrače, okna, vrata,
pohištvo, tla ipd.) nato pomočjo spleta, knjig (če jih imaš na voljo) ali
staršev, poskušaj ugotoviti iz katerih polizdelkov je narejen določen
izdelek (npr. masivnega lesa, furnirja, vezane plošče ipd. )
Glede na videz, barvo, strukturo poskušaj ugotoviti za kakšno vrsto lesa
gre (npr. hrast, bukev). Pomagaš si lahko s spletno povezavo:
http://www2.arnes.si/~evelik1/les/zacetna_stran_vrste_lesa.htm
Izbrane izdelke lahko narišeš in ob njih zapišeš ugotovitve (vrsta
polizdelka, vrsta lesa), ki jih bomo pogledali, ko se zopet srečamo v
učilnici!

Če naletiš na težave ali ti poidejo moči za delo, mi piši preko spletne učilnice in ti bom
pomagala z razlago, pojasnitvijo in vzpodbudo.
Gozdarski, spomladanski pozdrav.

3. URA: NARAVOSLOVJE
Dragi učenci, drage učenke!
Ponovite znanje o korenini, za katero ste skoraj vsi že naredili zapis v zvezek. Za
ponovitev pogojev kalitve si poglejte posnetek o kalitvi.
https://www.youtube.com/watch?v=zbGoSusY_kc
Spremljajte spletno učilnico, kjer vas čakajo vsa navodila.
Srečno!
Andreja Starman
Območje s prilogami
Predogled videoposnetka POGOJI ZA KALITEV SEMEN.wmv v YouTubu

POGOJI ZA KALITEV SEMEN.wmv

4. URA: ŠPORT
Vaje izvajaš v opisanem zaporedju, vsaka vaja 15 ponovitev, vmes 15 sekund odmora;
Ko opraviš vse vaje imaš 3 minute odmora (pijača); narediš 4 kroge/serije
Za večjo motivacijo lahko slediš vajam na videu (link spodaj), delaš kolikor lahko, pomembno je da se
dobro počutiš ko si aktiven.
Opis vaj (pod znakom * je lažja vaja):
#1- »pajac« poskoki v razkorak in nazaj-roke narazen nad glavo, * poskoki samo v razkorak in skupaj
#2- dvig trupa »trebušnjaki«, *leža na hrbtu s pokrčenimi koleni ki jih zibaš levo-desno

#3- poskok visoko z rokami gor nato v položaj opore na rokah, *poskok visoko z rokami gor in nato v
počep
#4- sklece na kolenih, * sklece ob steni
#5- nizki skiping, * dvigovanje kolen visoko v poljubni hitrosti

https://www.popolnapostava.com/vaje-lastno-tezo-doma/
VESELO NA DELO

5. URA: SLOVENŠČINA
Dragi šestošolec, šestošolka.
Do zdaj si spoznal/a, kaj je glagol. Naučil/a si se, da je lahko sestavljen iz več besed
in da mu lahko določimo osebo ter število. Glagole tudi spregamo, pri čemer si
pomagamo z osebnimi zaimki. To snov si včeraj ponovil, pregledal in popravil si
rešitve pri domači nalogi v delovnem zvezku. Danes pa te nove naloge in gradivo
znova čakajo v spletni učilnici.

7. URA: NEMŠČINA
Gradivo se nahaja v spletni učilnici.

