
Navodila za delo v sredo, 27. 05. 2020 

 

0. ura NIP NEMŠČINA 

Navodilo za delo: SREDA, 27. 5. 2020 & PETEK, 29. 5. 2020 (2 uri) 

Dragi učenci! 

Nov teden, nov začetek in novi delovni izzivi. Kaj nas čaka ta teden?  

1) Za začetek naj vas spomnim, da je potrebno do petka, 29. 5. 2020 oddati izdelek, ki bo ocenjen. 

Navodila so bila dana že prejšnji teden, so pa bila objavljena nato še enkrat (glej spodnjo objavo), da jih 

boste še lažje našli.  

2) Prejšnji teden smo začeli tudi z novo enoto. Spoznali ste se z nekaterimi poimenovanji poklicev, pa 

poglejmo (klikni na povezavo), kaj ste pravzaprav počeli.  

3) Sedaj je čas, da si v zvezku pripravimo tudi kratek slovar. Zato imejte pri sebi zvezek in pisala ter si 

oglejte naslednji filmček (klikni na povezavo).  

4) Kot je bilo že povedano, vas sedaj čaka še interaktivna delo. Povezavi najdete spodaj, potrudite se 

po svojih najboljših močeh. Zraven besede poklicev izgovarjajte na glas, da se vam čimprej vtisnejo v 

spomin.  

 https://www.liveworksheets.com/ce635936dd  

 https://www.liveworksheets.com/fi653312em  

V prilogi najdete danes tudi domino, »Človek ne jezi se« in bingo. Če imate možnost igre natisnite in jih z 

družinskimi člani tudi zaigrajte. V nemščini, seveda . Če te možnosti nimate, pa naj vam služijo za idejo 

kako izdelati svojo igro.  

 

Lep pozdrav.   

Mojca Kacjan  

 

 

https://www.loom.com/share/b8c96cd2fcd845c6abefc6f517f89074
https://www.loom.com/share/dc62b042b61d4755a3271ec46d9f1f04
https://www.liveworksheets.com/ce635936dd
https://www.liveworksheets.com/fi653312em


1.  ura GEOGRAFIJA 

ZEMLJEVID  

1. Preberi besedilo o upodabljanju Zemlje na straneh 24 in 25 v učbeniku.  

2. Izpiši, kaj je globus, zemljevid, relief in panoramska fotografija. 

3. Preberi besedilo na straneh 28 in 29 v učbeniku.  

4. Izpiši, kako so izdelovali zemljevide v preteklosti in kako jih izdelujejo danes (prvi podnaslov, str. 

28).  

5. Naštej tri različne načine, s katerimi prikazujemo relief. (str. 29) 

6. Reši naloge v delovnem zvezku na strani 47.  Pomagaj si z besedilom, ki je napisano na prejšnji 

strani.  

 

 

2. ura ŠPORT 

KOORDINACIJA 

Dragi šestošolci in šestošolke!  

Kaj je koordinacija, smo že pisali pri prvi koordinacijski uri, danes vas pa zopet čaka nekaj 

koordinacijskih vaj, ki so zelo zabavne. A najprej se je, kot vedno, potrebno ogreti, zato 

kar začnimo. 

Ogrevanje začnite s tekom na mestu, vsaj 20 sekund. 

Nato naredite sklop gimnastičnih vaj, kot jih izvajamo v šoli.  

Po takšnem ogrevanju smo pripravljeni na glavni del ure. Pripravljen imamo en posnetek z zelo zanimivimi 

vajami za koordinacijo. Najprej poglejte in posnemajte tega: 

https://www.youtube.com/watch?v=m1Qck6lNHYY 

Nato pa vas še čaka drugi, zabavnejši posnetek, ker ste tako dobro opravili vaje iz prvega posnetka. To je 

gibalni izziv, ki ga lahko opraviš doma, potrebuješ le malo prostora in rolice wc papirja. Gibalni izziv najdeš 

na tej povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=HNFb19Nozds 

 

Tako, to bi bilo za današnjo uro športne vzgoje vse. Ta teden smo tako zaključili koordinacijo. Naslednji 

teden pa pričnemo z ravnotežjem. Do takrat pa ostanite v gibanju! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m1Qck6lNHYY
https://www.youtube.com/watch?v=HNFb19Nozds


3. ura MATEMATIKA 

Šestošolci! 

 

V preteklih urah smo spoznali enote za merjenje prostornine, danes pa se bomo naučili, kako izračunamo 

prostornino kvadra. 

Gradivo in navodila za delo najdete v spletni učilnici. 

 

4. ura ANGLEŠČINA 

 

 

Hello 6th graders! 

Že je tu nov dan in prepričana sem, da ste pripravljeni na nove izzive. Najprej si preglej naloge 13, 14a, 14 

b na straneh 146 in 147 v delovnem zvezku. Rešitve najdeš (tukaj) na straneh 5 in 6. 

 

Danes se bomo pogovarjali o boleznih. Najprej si boš pogledal videoposnetek, zato (klikni tukaj). 

Sedaj pa odpri spletni učbenik na strani 148 (klikni tukaj) in poslušaj besedilo tako, da klikneš na plošček 

na levi strani. Nato besedilo še sam preberi. 

V REMEMBER BOX-u lahko prebereš, kako nakoga vprašamo kako se počuti oziroma kaj mu je in tudi kako 
odgovorimo o našem počutju. Prepiši REMEMBER BOX v zvezek. Naslov je I DON’T FEEL WELL (NE 
POČUTIM SE DOBRO). 
  

Nato se loti naloge 2. Najprej poslušaj besedilo tako, da klikneš na plošček na levi strani.  Nato v zvezek 
napiši naslov ACHES AND PAINS (MUKE IN BOLEČINE) in prepiši besedišče in ga tudi prevedi. Besede 
prevedi s pomočjo slovarja PONS (klikni tukaj) ali slovarja, ki pripada tvojemu učbeniku (klikni tukaj). 
 
Nato poglej nalogo 3 na strani 149 (klikni tukaj). V zvezek prepiši manjši okvirček in prevedi izraze (I feel 
ill/ sick, dizzy, terrible, awful, tired. I don’t feel very well.) 
 
Iz velikega okvirčka pri nalogi 3 pa prepiši in prevedi le štiri povedi. Nekaj primerov najdeš spodaj: 
My leg hurts. – Noga me boli. 
My hand aches.  – Dlan me boli. 
My ears hurt. – Ušesa me bolijo. 
My feet ache. – Stopala me bolijo. 
 
 
Sedaj pa poslušaj še besedilo pri nalogi 4a. Klikni na plošček na levi strani. 
 
Vse, kar si napisal v zvezek, mi pošlji v priponki spletne učilnice. 
 

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U5DZ.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5xZYFPJ0fps
http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-5_datoteke/Page294.htm
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-angleščina/prevajalnik
http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/SLOVAR.pdf
http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-5_datoteke/Page297.htm


Danes si si zelo pridno zapisoval v zvezek. Prihodnjič pa te čakajo naloge v delovnem zvezku in interaktivne 

vaje. 

Wishing you a wonderful day. 

Mojca Vidmajer 

 

5. ura SLOVENŠČINA 

Dragi učenci, 

današnja ura bo namenjena razlagi PRISLOVOV. Razlago vam bom podala v živo preko 

videokonference, zato upam, da se vidimo v čim večjem številu. 

Prijazen pozdrav 

Učiteljica Karmen 


