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TIT  6. razred   delo na daljavo ZNANOST PREKO DIGITALNEGA UČENJA 

Čas:  15. 5. 2020 6.c2 

dve šolski uri                                                                                                                                           

Jerica Rajšek in Mojca Arcet 

 

ZNANOST PREKO DIGITALNEGA UČENJA 

 

Dragi šestošolec/šestošolka! 

Današnji dve uri tehnike in tehnologije sta namenjeni spoznavanju znanosti preko digitalne 

tehnologije. 

Pri analiziranju seminarskih nalog so se pokazale težave z obvladovanjem in uporabo 

aplikacij in podatkov na spletu. 

Cilj:  preko digitalnega učenja spoznavati in uporabljati ponujene aplikacije za  odkrivanje 

področja znanosti, ki te zanimajo. 

Poglej v spletno učilnico, kjer te čakajo natančnejša navodila, in se podaj na raziskovalno pot!  

 

Učiteljici: Jerica Rajšek in Mojca Arcet 

 

3. URA: NARAVOSLOVJE 

Draga učenka, dragi učenec! 

  

V torek so bila podana navodila za dokončanje zapisa v zvezek o razmnoževanju. Če 

tega še nisi naredil/a, je danes skrajni čas, da snov dokončaš. Ne pozabi oddati 

dokazil v spletno učilnico. 

Danes pa velja še vabilo v zoom ob 10.15, kjer bomo ponavljali in utrjevali snov za 

ocenjevanje. Vabljen/a! 

Srečno! 

Tvoja učiteljica 

 



4. URA: ŠPORT 

VAJE ZA MOČ 

 

Lep pozdrav!  

Pred vami je še ena ura vadbe za moč v tem tednu. Naredili bomo 5 vaj. Vsako vajo izvajajte 

20 do 30 sekund, nato počivajte 30 sekund. Naredite 3 ponovitve (kroge) vseh vaj. 

Intenzivnost lahko povečujete tako, da krajšate odmore in podaljšujete čas izvajanja vaj. 

Za izvajanje vaj potrebujete tri stvari: 

 brisačo (za podlago), uro (za merjenje časa) in 2 plastenki z vodo (namesto uteži). 

Vaje izvajajte v zaporedju, kot so prikazane v posnetku: 

- Izpadni korak z dvigom rok 

- Dvig plastenk z upogibom trupa 

- Sklece z dvigom roke 

- Počep z odročenjem 

- Plank (opora na podlahteh). 

 

Posnetek izvedbe vaj najdete na tej povezavi: 

https://aktivni.metropolitan.si/fitnes/vaje/video-5-top-vaj-za-moc-in-cvrsto-telo/ 

 

 

 

 

 

 

https://aktivni.metropolitan.si/fitnes/vaje/video-5-top-vaj-za-moc-in-cvrsto-telo/


5. URA: SLOVENŠČINA 

Dragi šestošolci in šestošolke, 

pa je pred nami zadnja ura slovenščine. Ostajamo pri opisu športa. Navodila za 

današnjo uro vas čakajo v spletni učilnici. 

Vaša učiteljica 

 

7. URA: 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? 

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


✓ 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, 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine 

 


