
UČNO GRADIVO, PETEK, 8. 5. 2020, 6. C 

1. URA: ZGODOVINA 

Ne pozabi pravočasno oddati izdelka za oceno po navodilih v spletni učilnici (do 22. 
5.). 

Še vedno se ukvarjamo z načini življenja v preteklosti. Ta teden nas zanimajo 
otroštvo, vzgoja in šola. Gradivo in navodila te čakajo v spletni učilnici. 

 

 

2. URA: SLOVENŠČINA 

Šestošolci in šestošolke,  

zadnja ura slovenščine v tem tednu. Razmislite, kaj naredite, ko potrebujete telefonsko 

številko. Pokličete prijatelja, prijateljico, vprašate starše ali pobrskate po spletu? Morda 

kdo pobrska po spletnem telefonskem imeniku? Danes boste spoznali značilnosti 

besedila, ki mu pravimo SEZNAM, mednje sodi tudi telefonski imenik. Navodila za 

današnjo uro vas čakajo v spletni učilnici, kjer pa vas čakata tudi vabili za zoom 

srečanji (ob 9.00 in 11.00),  za kateri smo se dogovorili.  

Vaša učiteljica 

 

 

3. URA: ŠPORTNA  

VADBA ZA HITROST 

 

Dragi šestošolci in šestošolke! Pred vami je še ena ura vadbe za hitrost v tem 

tednu.  



Začeli bomo z ogrevanjem:                                                            

1. Tek na mestu 1 minuta, brez premora 

2. Nizek skiping 30 sekund  

3. Visoki skiping 30 sekund 

4. Poskočni Janez poskoki 30 sekund ( »Jumping Jack«) (na sliki) 

5. Gimnastične vaje: 

- KROŽENJE Z GLAVO v OBE SMERI: v vsako smer 5x (raztezanje vratnih mišic) 

- ZASUK GLAVE LEVO in DESNO: v vsako smer poglej 5x (raztezanje vratnih mišic) 

- KROŽENJE z RAMENI NAPREJ in NAZAJ: v vsako smer 5x (raztezanje mišic 

ramenskega obroča) 

- KROŽENJE z ROKAMI NAPREJ in NAZAJ: v vsako smer 5x, delaj VELIKE KROGE 

(raztezanje mišic ramenskega obroča) 

- ODKLONI: ena roka je vzročena, druga pa v boku. Izmenično delaš odklone v levo 

in desno stran 5x, pri tem menjaš roke 

- VRTENJE BOKOV:  stoja razkoračno, v širini ramen, v vsako smer 5x 

- IZPADNI KORAK: vsaka noga 5x. 

-  

 

Tako, ogreli smo se zelo dobro, sedaj pa lahko pogledaš in posnemaš še posnetek vadbe za 

hitrost.  Vadbo najdeš na tej povezavi: 

https://youtu.be/FYJJbwG_i8U 

 

4. URA: GLASBENA UMETNOST 

 

Gradivo se nahaja v spletni učilnici. 

 

https://youtu.be/FYJJbwG_i8U


5. URA: GOSPODINJSTVO 1. SKUPINA 

 

Projektna naloga, rok oddaje, 22. 5. 2020. Navodila so v spletni učilnici. 

 

5. IN 6. URA: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 2. SKUPINA 

TIT  6. razred   delo na daljavo ZNANOST PREKO DIGITALNEGA UČENJA 

Čas:  22. 5. 2020 6.c2 

dve šolski uri                                                                                                       Jerica Rajšek in 

Mojca Arcet 

 

ZNANOST PREKO DIGITALNEGA UČENJA 

 

Dragi šestošolec/šestošolka! 

V prejšnjih dveh urah si se spoznaval z uporabo aplikacije MOZAIK. Današnji dve uri 

tehnike in tehnologije sta namenjeni poglabljanju znanj o gradivih. V aplikaciji Mozaik 

razišči delovanje: 

a) tekstilna tovarna, 

b) rudarstvo v času industrijske revolucije. 

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

odkrivanje področja znanosti. 

Preko sporočil pošlji kratke zapise (vsaj 5 povedi) o obeh vsebinah.  

 

Vaši učiteljici. 

 

 
7. URA: NEMŠČINA – IZBIRNI PREDMET 

Delo je namenjeno za dve učni uri. Navodila najdeš v zbirniku za sredo, 

20. 5. 2020.  
 


