
Navodila za delo v sredo, 06. 05. 2020 

 

0. ura NIP NEMŠČINA 

Dragi učenci! 

Upam, da ste preživeli lepe prvomajske praznike, čeprav so verjetno bili drugačni kot po navadi. V tem 

tednu še utrjujemo snov z vajami, ki se nanašajo predvsem na igrače in pridevnike za opis igrač.  

Najprej sem za vas pripravila kviz na to temo. Prijavite se s svojim imenom, da lahko sledim vašemu 

napredku. Kviz najdete na spodnji povezavi:  

 Kahoot kviz 

 

Še druga današnja naloga: svoj interaktivni delovni list najdeš na spodnji povezavi, oddaš pa ga na moj 

elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de tako, kot si to počel/a tudi do sedaj.  

 https://www.liveworksheets.com/mc325667cu 

 

Še nekaj namigov 

za uspešno reševanje. 

 

 Pomagaj si z zvezkom, če drugače ne gre.  

 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 (torej kviz in delovni list) je potrebno oddati do TORKA, 12. 5. 2020. Potrudi se po svojih najboljših 

močeh.  

 

Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

 

 

 

https://kahoot.it/challenge/05136152?challenge-id=86c2cc70-7aec-468a-b0e7-ebc72391563a_1588132425437
mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.liveworksheets.com/mc325667cu


1. ura ŠPORT 

GIBLJIVOST  2 

UVODNI DEL  

 sklop 20 vaj za celo telo, 

 vaje izvajaš na mestu, 

 vsako vajo ponoviš 8 – 12 krat, brez odmorov, 1 serijo. 

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

 

GLAVNI DEL 

Trening gibljivosti 

Pripravi si miren prostor za vadbo,  zelo primerna je tudi podloga  oz. prostor uredi tako, da ti ustreza. 

 

Pri izvajanju vaj bodi natančen/a in ne hiti. 

https://www.youtube.com/watch?v=v0O8O48Qkgo 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Enostavne jogijske vaje, ki poženejo energijo po telesu in te pripravijo za dan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mOdP3FdFM1A 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CGioDVduOQw
https://www.youtube.com/watch?v=v0O8O48Qkgo
https://www.youtube.com/watch?v=mOdP3FdFM1A


2. ura MATEMATIKA 

Dragi šestošolci, 

 

preteklo uro ste utrjevali znanje o dolžinskih in ploščinskih enotah. Da pa bo vse še bolj utrjeno in da bo 

znanje še boljše, vas vabim v spletno učilnico, kjer vas čakajo navodila za delo v današnji uri. 

 

Vaša učiteljica! 

 

3. ura SLOVENŠČINA 

Dragi šestošolci, 

tudi današnja ura je namenjena utrjevanju nedoločnika in namenilnika oz. kar celotnega glagola. V 

spletni učilnici vas čakajo rešitve včerajšnjih nalog v DZ in današnje interaktivne naloge.  

Prijazen pozdrav 

Učiteljica Karmen  

 

4. ura ANGLEŠČINA 

Pozdravljen šestošolec, šestošolka, 

že smo zakorakali v sredo. Najprej si boš pregledal naloge, ki si jih v delovnem zvezku reševal pred počitnicami. 

Rešitve najdeš v prilogi. 

 

Še malo bomo ostali pri utrjevanju navadnega sedanjega časa – The Present Simple Tense. Pred tedni si v svoj zvezek 

že opisal, kako poteka tvoj dan od jutra do večera. Pa bomo zopet malo utrdili vaše znanje. Odprl boš delovni zvezek 

na strani 87 in rešil nalogo 42. Najprej v razpredelnico samo zapišeš, kaj počneš ob določenih urah, nato pa spodaj 

oblikuješ še sestavek.  

Npr. I get up at 7 o’clock in the morning. I have breakfast at … 

 

Sedaj pa v priponki spletne učilnice opiši še dan svojega družinskega člana. Če boš opisoval dan mame ali očeta, ti 

bosta morda prav prišli povedi:  

She/He goes to work at 7 o’clock in the morning.  

She/He comes back home from work at 4 o’clock in the afternoon.  

Tvori sedem povedi. Pazi, da glagolu dodaš končnice -s, -es, ali -ies. 

 



Opis dne družinskega člana v priponki spletne učilnice natipkaj, da ti bom sestavek lahko popravila in poslala 

nazaj. Popravljeno boš prepisal v zvezek. 

 

Well done. Have a great day.  

Mojca Vidmajer 

 

Rešitve nalog v delovnem zvezku 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. ura ANGLEŠČINA 

Pozdravljen šestošolec, šestošolka, 

se morda spomniš, kateri praznik smo nazadnje praznovali v Sloveniji? Le nekaj dni nazaj je bilo, kajne? Danes pa 

bomo spoznali, katere praznike praznujejo nekatere angleško govoreče države po svetu. 

 

Za začetek si poglej video na naslednji povezavi https://www.youtube.com/watch?v=0a15UOja3JM. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0a15UOja3JM


Nato odpri spletni učbenik na strani 105 http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-3_datoteke/Page3164.htm in 

poslušaj besedilo. Za zvok klikni na glasbeno zgoščenko na levi strani. Besedilo nato poslušaj še enkrat in reši 

nalogo b (true/false questions). Odgovore najdeš v vijoličnem krogcu na levi strani. 

 

V zvezek prepiši spodnjo tabelo in jo dopolni. 

 

HOLIDAYS 

HOLIDAY DATE in Slovene this means 

CHRISTMAS  25th December BOŽIČ 

NEW YEAR'S DAY  1st January  

ST. VALENTINE'S DAY 14th February  

ST. PATRICK'S DAY 17th March  

EASTER SUNDAY the first Sunday after the first 

spring full moon 

 

APRIL FOOL'S DAY 1st April  

HALLOWEEN 31st October  

THANKSGIVING DAY last Thursday in November  

 

Great job! Enjoy your day. 

Your English teacher Mojca Vidmajer 

 

http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-3_datoteke/Page3164.htm

