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0. ura 

NEMŠČINA (Kacjan) 

Gradivo za 6NI za 25. 03. 2020 najdete v spletni učilnici eAsistenta. 
 
NŠP6 (Krumpak) 

OGREVANJE- izvajamo na mestu ali v gibanju v zaprtem prostoru ali zunaj (tek, nizki skiping, 
visoki skiping, striženje, enonožni poskoki po levi nogi, enonožni poskoki po desni nogi, sonožni 
poskoki levo desno)- vse 12X 
- izvajamo v zaprtem prostoru ali zunaj (kroženja; z glavo, z rameni, z rokami, v bokih, s koleni, z 
gležnji in v zapestjih, odkloni telesa, zauski telesa, zamahi nogama naprej)- vse 12X 
 
GLAVNI DEL: Igra: KOCKA (kocko vrzi 10x, če dvakrat zapored vržeš isto število-met ponoviš)- v 
priponki 
 

 
 
DODATNO- po želji (100 poskokov s kolebnico, če je nimaš lahko narediš enako gibanje brez 
kolebnice) 
Ko končaš se uležeš na ravno podlago in 3 minute miruješ. 

Bravo, uspelo ti je! 
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1. ura in 5. ura 

 

DOMAČE DELO UČENCEV PRI SLOVENŠČINI, sreda 25. 3. 2020  

 

Glagol 

 

Dragi učenci, 

ker ste se v veliki meri že pridno odzvali, verjameva, da bomo lahko v nadaljevanju lepo 

sodelovali v spletni učilnici. 

V prihodnjih urah se bomo ukvarjali z GLAGOLOM. 

Najprej bomo spoznali, kaj so glagoli in da glagol ni nujno ena sama beseda (DZ 1, str. 15). 

Ponovno boste torej potrebovali DZ 2, v poštev pa bodo prišle naloge na str. 16 in 17. 

 

Več gradiva in navodil za delo  te čaka v spletni učilnici za slovenščino, kjer te pričakujeva … 

 

…učiteljica Dobrila Vučenović. 
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2. ura 

TJA  

Dragi učenci! 

V tem tednu (od 23. 3. do 27. 3. 2020) boste pri angleščini opravili naloge, ki so zapisane spodaj.  

Če je možno uporabljaj spletno učilnico, kjer so naložene vsakodnevne aktivnosti. 

Ker je določena snov prezahtevna, da bi jo opravili sami, bomo nekatere vsebine preskočili. 

Tako bomo šli kar na 4. lekcijo. V zvezek in slovarček si boste zapisali naslov UNIT 4. 

25. 3. 2020 

 V velik zvezek si prepiši naslednjo tabelo.  

CAN/ CAN'T ( znati, ne znati) 
 

I can dance. Tako poveš, da nekaj znaš. 

I can't dance. 
(I cannot dance.) 

Tako poveš, da nečesa ne znaš. 

 

Can you dance? Tako nekoga vprašaš, če nekaj zna. 

Yes, I can. 
No, I can't. 
(No, I cannot.) 

Tako na kratko odgovoriš. 

 

I can dance well. Tako poveš, da nekaj počneš dobro. (well – dobro) 

I can’t dance very well. Tako poveš, da nečesa ne znaš ravno dobro. 

 

V slovarček si prepiši besede spodaj in jih prevedi – pomagaj si s PONS slovarjem na spletu. 

sing  

dance  

swim  

ski  

skate  

whistle  

act  

dive  

cook  

make a pancake  

make a cake  

bake biscuits  
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bake bread  

draw an elephant  

ride a bike  

do magic tricks  

do card tricks  

jump over a rope  

stand on your head  

take photos  

do aerobics  

do karate  

play cards  

play an instrument  

play chess  

 

 

Reši vaje v delovnem zvezku: stran 103 do 105/ naloge od 1 do 6 
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3. ura  

Prosta ura oziroma predlagam, da delate vsebine NAR, ker je bila ena ura že v ponedeljek. Ne 

pozabite na današnji MATERINSKI DAN (voščilo, skuhajte kosilo,…). 😊  

 

DOMAČE DELO UČENCEV PRI NARAVOSLOVJU, 23.3. in 27.3.2020 

Dragi naravoslovci 6. Č, 

posredujem gradivo, ki je v spletni učilnici objavljeno že od ponedeljka. Veseli me, da ste se v 

veliki meri že pridno odzvali in verjamem, da bomo skupaj zmogli. Pričakujem te v spletni učilnici, 

kjer objavljam novičke, vprašanja, dodatne naloge, in kjer se lahko »slišimo«. 

Čuvajte se in ostanite zdravi, učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

___________________________________________________________________________ 

Naslov v zvezek:  KORENINA 

Ponovi kalitev semena ob ogledu posnetka: https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI . 

Besedilo in vsa vprašanja si prepiši v zvezek. Razdelila sem jih po delčkih na podoben način kot 

so odstavki v učbeniku. V poševnem tisku so dodatne usmeritve za delo.  Delaj s pomočjo učbenika 

na str. 65-67. Želim ti veliko uspeha! 

 

1. Osnovna zgradba korenin/ Koreninski vršiček 

Preriši skico  in odgovori na vprašanja. (Nekateri ste skico narisali pri zadnji uri) 

      

a) Kje leži koreninski vršiček? 

b) Kaj se dogaja v rastnem delu koreninskega vršička? 

c) Kje izraščajo koreninski laski in zakaj jih rastlina potrebuje? 

č) Kakšna je naloga koreninske čepice in kje se nahaja? 

https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI
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2. Naloge korenin 

a) Opiši 3 naloge korenin. 

b) Kako rastlina črpa vodo z raztopljenimi mineralnimi snovmi? 

c) Preriši sliki dveh koreninskih sistemov (levo kaktus, desno regrat). Kje rasteta rastlini s takim 

koreninskim sistemom? Razloži, zakaj je to pomembno. 

 

3. Vrste korenin 

Prepiši besedilo, preriši korenine (po želji prilepi) in slikice korenin opremi s podatki: vrsta 

korenine, naloga korenine,  ime rastline. Slikice so enake kot v učbeniku. 

- PRAVE KORENINE: imajo razvito glavno in stranske korenine. 

 

- NADOMESTNE KORENINE: nastanejo iz stebla ali lista. So različnih oblik. 

 

 

Dodatna dejavnost: Pripravi potaknjenec rastline 

Rastline lahko razmnožujemo tako, da odtrgamo list ali steblo na odrasli rastlini in ta del položimo 
v vodo dokler se ne razvijejo korenine. Če imaš možnost, pripravi potaknjenec sobne (ali druge) 
rastline.   
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4. ura 

ŠPORT  

 

1) OGREVANJE  

 

7 poljubnih gimnastičnih razteznih vaj,  

ki jih izvajamo pri urah športne vzgoje 

 

 

 

2) GLAVNI DEL 

 

- Počepi s poskokom 10x 

- Izpadni korak naprej leva in desna noga izmenično 10x 

- Sklece 10x 

- ''Mountain climber'' 20 sekund (slika 4) 

- razovka ( lastovka ) na eni nogi, nato še na drugi 

 

 

3) ZAKLJUČNI DEL  

 

- Pozdrav soncu 

 

 

 

 

 

Ko končaš z vajami, pojdi do svoje mamice in jo objemi. Danes je namreč materinski dan, ne pozabi.😊 


