
UČNO GRADIVO ZA 6. c, PONEDELJEK, 18. 5. 2020 

0. URA: DOPOLNILNI POUK ANGLEŠČINA 

Dragi šestošolci, šestošolke! 
 
Gradivo za utrjevanje vas čaka v spletni učilnici. 
 
Učiteljica Lučka Rančigaj 
 

1. IN 3. URA: SLOVENŠČINA 

 

Učenci in učenke, 
 
nov teden, nova ura slovenščine. Kaj vam prinaša, pa izveste v spletni učilnici. 
 
Uspešen začetek tedna vam želim. 
 
Vaša učiteljica slovenščine 
 

2. URA: GLASBENA VZGOJA 

Gradivo se nahaja v spletni učilnici. 

4. URA: ANGLEŠČINA 

Hello students! 

 

Prejšnjič ste si v zvezek pridno zapisovali o boleznih. Danes pa se bomo lotili nalog. Še prej pa si poglej 

videoposnetka (klikni tukaj) in (tukaj). 

 

Sedaj pa odpri delovni zvezek in reši naslednje naloge: 

stran 147/ naloga 15, 

stran 148/ naloge 16, 17 (pomagaš si z vijolično razpredelnico v učbeniku str. 150), 18 

stran 149/ 19. 

 

Rešitve dobiš prihodnjič. 

 

Pa še spletne vaje, kjer boš svoje znanje utrjeval na zabaven način, zato brž (klikni tukaj) in (tukaj). 

 

Well done! 

Have a lovely day. 

Mojca Vidmajer 

https://www.youtube.com/watch?v=pyfkcUbhbJs
https://www.youtube.com/watch?v=RLG8Nyve2vg
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/health-and-illness
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/health


 

5. URA: NARAVOSLOVJE 

Gradivo se nahaja v spletni učilnici. 

 

6. IN 7. URA: NRA – neobvezni izbirni predmet računalništvo 

Projektno delo. 

 

6. IN 7. URA: NTE – neobvezni izbirni predmet tehnika 

UMETNE SNOVI – UJEMI ŽOGICO 

Čas izvedbe: 1.6. do 5. 6. 2020  

V času, ko ima učenec možnost. 

Pozdravljen ustvarjalec/ka.  

V prejšnjem tednu sem dobila kar nekaj vaših idej za izdelke. Lesena škatlica, poskočna pošast, ribiška 

palica, trstenke, ….. za piko na i, pa še recept za slastno sadno kupo. 

Danes imaš navodila za izdelek, s katerim boš treniral spretnost rok in koordinacijo. Igro bomo poimenovali 

UJEMI ŽOGICO. 

I PRIPRAVA IZDELKA 

Potrebuješ: 

- prazen jogurtov lonček,  

- volneno nitko, dolgo približno 0,5m, 

- žogico iz aluminijaste folije. 

 

 

 

 

V dno jogurtnega, ali kakšnega drugega kozarčka iz umetne snovi, 

naredi z ostrim predmetom luknjico, vanjo vdeni volneno nitko.  

Na koncu nitke naredi dovolj vozlov, da nitka ne uide iz lončka (lahko 

na nitko pritrdiš tudi vžigalico, da se nitka ne bo izmuznila iz 

lončka). 

Drugi konec nitke ovij z aluminijasto folijo tako, da boš dobil obliko 

žogice. 

II  NAVODILA ZA TRENING 



Lonček drži v eni roki. Žogica visi navzdol. Tvoja naloga je, da s sunkovitim gibom 
roke spraviš žogico nad lonček in jo z lončkom poskusiš ujeti.  

 

 

 

 

 

 

III  RAZLIČICE NALOGE 

a) Za še bolj učinkovit trening imej žogico  enkrat na daljši, drugič na krajši vrvici in boš videl, kdaj je žogico 

lažje uloviti v kozarček.  

b) Za nagrado, lahko v folijo zaviješ košček čokolade in tistemu, ki uspe žogico spraviti v lonček v prvem 

poskusu, lahko čokolado poje.  

Želim ti obilo spretnosti pri lovljenju žogice. K treningu lahko povabiš tudi druge člane družine. 

Pošlji mi  fotografijo tvojega izdelka preko sporočila, v spletno učilnico,  ali na e-mail 

jerica.rajsek@guest.arnes.si. 

  Jerica Rajšek 

 

 

 

 

 

 

 


