
Navodila za delo v petek, 08. 05. 2020 

 

1. ura MATEMATIKA 

Dragi šestošolci! 

 

Da bo znanje o ploščinskih enotah in ploščinah likov še boljše, vas tudi danes v spletni učilnici čakajo 

vaje za utrditev znanja.  

 

Vaša učiteljica Damjana Podpečan 
 

2.  ura RAZREDNA URA 

Dragi učenci, 

ker smo se s pomočjo videokonference videli včeraj, vas danes prosim le, da pregledate vsa obvestila v 

kanalu 6. a in v spletni učilnici RAZREDNA URA. Če se je kakšno obvestilo med tednom izmuznilo, je 

sedaj čas, da ga preberete. Preostali čas pa lahko izkoristite, da mi zapišete kakšno vprašanje, če ga imate , 

oz. pobrskate, če ste za ta teden opravili že vse aktivnosti. 

Prijazen pozdrav 

razredničarka 

 

3. ura NARAVOSLOVJE 

Dragi učenci in učenke, 

današnjo uro bomo izvedli preko Zooma (videokonference). Ura je namenjena pripravi na ustno 
ocenjevanje znanja in utrjevanju znanja. 

Vsa navodila te čakajo v spletni učilnici. 

Se veselim našega druženja, 

vaša učiteljica 

 

4. ura GEOGRAFIJA 

Spodnje besedilo prepiši v zvezek (prepiši, ne tiskaj!) 

POSELITEV 

Ljudje najgosteje poseljujejo območja, ker je najlažje preživetje.  Že od nekdaj so se najraje naseljevali ob 

vodi.  



ZAKAJ SO SE NASELJEVALI OB MORJU 

- morje je vir hrane (ribolov), 

- morje je pomembno za plovbo, 

- morje blažilno vpliva na podnebje (pleti znižuje visoke temperature, pozimi povečuje nizke 

temperature). 

 

ZAKAJ SO SE NASELJEVALI OB REKAH 

- zaradi pitne vode,  
- zaradi plovbe, 

- zaradi ribolova,  

- možnost namakanja polj.  

 

ZAKAJ SO SE NASELJEVALI OB JEZERIH 

- jezera predstavljajo ogromno zalogo sladke vode,  

- zaradi plovbe in ribolova,  

- imajo blažilni podnebni vpliv.  

 

5. ura ŠPORT 

VADBA ZA BOLJŠO GIBLJIVOST 

Pozdravljene, drage šestošolke in šestošolci! 

Pred vami je ena luštna vadba za boljšo gibljivost.  

Vse, kar potrebujete, je malo prostora in brisača, da boste lahko izvedli vse vaje. Vaje niso zahtevne, zato 

lahko k vadbi povabite tudi starše, bo še bolj zabavno. 

Vadbo na videoposnetku izvaja Hana, osebna trenerka in Lidlova ambasadorka zdravega načina življenja. 

Prijetno vadbo vam želim!  

Vadbo najdete na tej povezavi: 

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

 

 

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


6. ura ANGLEŠČINA 

Pozdravljen šestošolec, šestošolka, 

danes nadaljujemo s spoznavanjem praznikov. V prilogi preveri, če si jih prevedel prav.  

Sedaj pa reši nalogi 58 in 59 v delovnem zvezku na strani 99. Rešitve dobiš prihodnjič. 

V prilogi si lahko pogledaš praznike, ki jih praznujemo v Sloveniji. 

Še malo bomo utrjevali vsakodnevne aktivnosti. Svoje znanje preizkusi z interaktivnimi vajami na naslednji 

povezavi https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/everyday_activities.html  

That is all for today. Have a beautiful day. 

Mojca Vidmajer 

 

 

HOLIDAYS 

HOLIDAY DATE in Slovene this means 

CHRISTMAS  25th December BOŽIČ 

NEW YEAR'S DAY  1st January NOVO LETO/ PRVI NOVOLETNI 

DAN/ PRVI DAN NOVEGA LETA 

ST. VALENTINE'S DAY 14th February VALENTINOVO 

ST. PATRICK'S DAY 17th March DAN SVETEGA PATRIKA 

EASTER SUNDAY the first Sunday after the first 

spring full moon (prva nedelja po 

prvi spomladanski polni luni) 

VELIKONOČNA NEDELJA 

APRIL FOOL'S DAY 1st April PRVI APRIL - DAN NORCEV 

HALLOWEEN 31st October NOČ ČAROVNIC 

THANKSGIVING DAY last Thursday in November (zadnji 

četrtek v novembru) 

DAN ZAHVALNOSTI 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/everyday_activities.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ura NIP NEMŠČINA 

Navodila so enaka kot prejšnjo uro. Najdeš jih v zbirniku za sredo, 6. 5. 2020. 

 


