
UČNO GRADIVO 6. C, SREDA, 13. 5. 2020 

 

0. URA: IZBIRNI PREDMET NEMŠČINA 

Neobvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
6. razred 

Navodilo za delo: SREDA, 13. 5. 2020 & PETEK, 15. 5. 2020 

 

Dragi učenci! 

Upam, da ste zdravi in dobrega počutja ter da vas preveč ne tare spomladanska utrujenost.  

Danes v prilogi (spletna učilnica) najprej najdete lestvico najboljših v kvizu in pregled vaj, ki 

ste jih reševali prejšnji teden.  

Današnje naloge se lotite počasi, preudarno in premišljeno. V veliko pomoč vam bo v 

naslednjem tednu, ko boste dobili navodila za pripravo izdelka, ki bo ocenjen. Ampak o tem 

več naslednji teden.  

Na spodnji povezavi vas čaka interaktivni list z vajami bralnega razumevanja. Vsa tri besedila 

se odvijajo v trgovini, zato pri odgovorih razmišljajte o nakupovanju. Delovni list tako, kot si že 

navajen/a pošlješ na moj elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de  

✓ https://www.liveworksheets.com/yo460652ec  
 

Še nekaj namigov za uspešno reševanje. 

✓ Vsi odgovori se nahajajo v besedilih, zato naloge rešuj s pomočjo besedil.  

✓ Če ne gre drugače, si lahko pomagaš tudi s slovarjem (klikni na povezavo).  

✓ Dobro razmisli, preden kaj zapišeš. 

✓ Kaj že v nemščini pišemo z veliko začetnico? 

✓ Namesto ä, ö, ü, ß lahko pišeš tudi ae, oe, ue, ss. 

 

Nalogo je potrebno oddati do TORKA, 19. 5. 2020. Potrudi se po svojih najboljših močeh.  

 

Lep pozdrav, 

mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.liveworksheets.com/yo460652ec
https://sl.pons.com/prevod/nem%C5%A1%C4%8Dina-sloven%C5%A1%C4%8Dina


Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine 

 

1. URA: ANGLEŠČINA 

Pozdravljeni šestošolci in šestošolke, 

že smo prispeli do srede. Najprej bomo pregledali, kako ste reševali naloge za dele telesa v 

delovnem zvezku. Rešitve najdeš v priponki spletne učilnice. Tam boš v priponki našel tudi 

rešitve za opis delov telesa pošasti, ki si jih opisoval prejšnjič.  

Še malo bomo utrjevali besedišče za dele telesa. Tokrat boš reševal spletne naloge, ki mi jih 

boš tudi oddal. Navodila za reševanje najdeš v prilogi. Čas za oddajo je do petka, 15. 5. 2020. 

 

Well done. Have a wonderful day. 

Your English teacher Mojca Vidmajer 

 

 

NAVODILO ZA REŠEVANJE SPLETNIH VAJ 

 

Obiskal/a boš spodaj navedeni spletni strani in rešil/a naloge.  

 Ko delovne liste rešiš, na koncu klikneš FINISH! 

 Program ti bo ponudil tole okno:  

 

 

 

 

 

 

 Izberi desno možnost, da svoj rezultat pošlješ meni.  

  



 Nato izpolni obrazec: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tvoje ime in priimek.  

2. Tvoj razred. 

3. Tvoj predmet, to je angleščina.  

4. Moj elektronski naslov, to je mojcavidmajer@yahoo.com 

5. Klikneš SEND.  

 

 

Spletna naslova, kjer najdeš delovne liste sta naslednja:  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Ha

ve_got/Parts_of_the_body_io149518up 

 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Bo

dy_Parts/My_Body_lj17566mb 

 

 

 

mailto:mojcavidmajer@yahoo.com
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got/Parts_of_the_body_io149518up
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got/Parts_of_the_body_io149518up
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Body_Parts/My_Body_lj17566mb
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Body_Parts/My_Body_lj17566mb


2. IN 3. URA: SLOVENŠČINA 

V ponedeljek ste prebrali besedilo o kolesarstvu in odgovorili na nekaj vprašanj, 

povezanih s tem športom. Besedilo, ki ste ga prebrali, se imenuje opis športa, pri 

čemer ostajamo tudi danes. Na urniku imamo dve uri slovenščine, 1. uro boste 

spoznal značilnosti besedilne vrste opis športa, 2. uro pa bomo izvedli konferenco 

preko zooma. Navodila za 1. uro in povezava do konference, ki jo bomo izvedli ob 

10.15, vas čakajo v spletni učilnici. 

Vaša učiteljica 

 

4. URA: ŠPORTNA 

S pomočjo vaj za moč, v kombinaciji z razteznimi vajami, lahko vplivamo na pravilno držo telesa. 
Današnja ura športa je namenjena razvijanju moči mišic trupa in raztezanju le-teh. 
 
1. Na sliki vidite različne drže telesa in njihova poimenovanja. Prve štiri drže niso pravilne, zato lahko 
pride do bolečin in dolgotrajne okvare v različnih predelih hrbtenice. Zadnja slika kaže pravilno telesno 
držo. 

 
 
 
2. Vaje za moč mišic trupa, ki pomagajo k izboljšanju telesne drže. Vsako vajo izvajaj od 30-45 sekund 
in opravi 3-5 takšnih krogov. 
 



 
3. Raztezne vaje kritičnih mišic, povezanih z bolečinami v različnih predelih hrbtenice. Vsako vajo 
izvajaj 15-20 sekund (kjer je potrebno, nato še zamenjaj roko/nogo). Vaji pod črko e) in i) izpusti, saj je 
potrebna posebna oprema. 



 
 
 
 
Te vaje lahko izvajaš vsak drugi dan, tudi ko na urniku nimaš ure športa. Ob redni, pravilni vadbi, 
boste hitro opazili razliko v počutju. 

 

5. URA: MATEMATIKA 

Šestošolci! 

 

Zadnja snov, ki smo jo spoznali, so bile ploščinske enote. Z njimi pa je tesno 

povezana površina teles. V današnji uri bomo ponovili, kaj je kvader in kako ga 

narišemo. Za lažje delo v prihodnjih urah si bomo en kvader tudi izdelali. 

V spletni učilnici vas že čakajo navodila za delo. 

 

Vaša učiteljica 

 


