
Navodila za delo v torek, 12. 05. 2020 

 

0. ura DOP SLOVENŠČINA 

Šestošolci in šestošolke,  

 

še vedno vas večina ni rešila nalog v spletni učilnici. Prosim, da to naredite. Pripravila pa sem tudi nekaj 

novih, kratkih vaj za utrjevanje snovi.  

 

Vaša učiteljica Dobrila V. 

 

1. in 3. ura MATEMATIKA 

Dragi šestošolci, 

 

pred koronavirusom smo se naučili računati z decimalnimi števili. Da računanja z njimi ne bi preveč 

pozabili, bomo danes usvojeno znanje utrdili. V spletni učilnici vas čakajo navodila za delo. 

 

Vaša učiteljica 

 

2. ura ANGLEŠČINA 

Pozdravljeni šestošolci in šestošolke, 

zopet je tu torek in kot sem obljubila, danes nadaljujemo z vajami za utrjevanje besedišča na temo človeško 

telo. Odpri delovni zvezek in reši naslednje naloge: 

stran 140/ naloga 1 

stran 141/ nalogi 2 in 3. 

 

Pa še naslednja naloga. Spodaj vidiš šest pošasti. Dve sta že opisani. Prepiši opisa v zvezek pod naslovom 

The Monsters. Nato pa še sam izberi dve pošasti in ju opiši. Pazi na dodajanje člena a/an pri enem delu 

telesa in na tvorbo množine pri večih delih telesa (npr. a nose, four legs). 

  

 

 

 

 

 



A-Monster has got eight eyes, a mouth, a tongue, two teeth, two ears, four hands, sixteen fingers, two legs, 

two feet, six claws and a tail. 

U-Monster has got two eyes, a nose, a mouth, three teeth, two ears, six arms, eighteen     fingers, a chest, 

two legs, two feet and six toes. 

Opise mi pošlji v priponki spletne učilnice. 

Pa še skok na interaktivne vaje, da dodatno utrdiš svoje znanje delov delesa (klikni tukaj). 

Great work! Have a beautiful day. 

Mojca Vidmajer 

 

4. ura SLOVENŠČINA 

Dragi učenci, 

Današnja ura bo namenjena analizi preverjanja znanja. V spletni učilnici vas čakajo rešitve in vaša 

pregledana preverjanja s povratno informacijo. Videli boste, kakšna bi bila vaša ocena, če bi v tem trenutku 

ocenjevali. 

Pridružite se mi. 

Prijazen pozdrav  

Učiteljica Karmen 

 

5. ura - Skupina 2 GOSPODINJSTVO 

V spletni učilnici te čakajo navodila za projektno delo, ki ga moraš opraviti in oddati do 19. 5. 2020. 

 

5. in 6. ura - Skupina 1 TEHNIKA 

Dragi šestošolec/šestošolka! 

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

tehnologije. 

V spletni učilnici  te čakajo natančnejša navodila za  delo!  

Učiteljica Mojca Arcet 

 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/body_4_5r.html

