
Navodila za delo v sredo, 20. 05. 2020 

0. ura NIP NEMŠČINA 

6. razred 

Navodilo za delo: SREDA, 20. 5. 2020 & PETEK, 22. 5. 2020 

Dragi učenci! 

Kako ste? Upam, da zdravi, dobrega počutja, naspani, nasmejani, polni energije pripravljeni na nova 

znanja.  

1) Danes vas za začetek najprej vabim na virtualni izlet v sosednjo Avstrijo. Zakaj in kam pa izveste TUKAJ 

(klikni na povezavo).  Ste se imeli lepo? Še lepše bi bilo, če bi lahko šli zares, kajne? Upajmo, da drugo leto.  

2) Zdaj pa veselo na delo. V prilogi v spletni učilnici danes najprej najdete pregled vaj, ki ste jih reševali 

prejšnji teden. Poiščite svoje ime in rezultat ter poglejte napake, ki ste jih morebiti naredili pri reševanju.  

3) Zakaj je bila naloga tako pomembna pa izveste TUKAJ in TUKAJ (klikni na povezavi). Izdelek torej 

oddate do 29. 5. 2020 in je ocenjen. 

4) Sedaj pa še k delu v tem tednu. Za smešen uvod poskrbi TALE PESEM (klikni na povezavo).  

O čem govori pesem? O barvah, res je. Pa še o čem? Bravo, o poklicih. To bo naša naslednja tema. BERUFE 

(poklici). V tem tednu bomo preverili, koliko jih že poznate, saj si velikokrat lahko pomagate tako s 

slovenščino kot tudi z angleščino. Pa poglejmo.  

a) https://www.liveworksheets.com/il297116fz  

b) https://www.liveworksheets.com/mo406276ek  

5)Nalogo (oba zgornja delovna lista) je potrebno oddati do TORKA, 26. 5. 2020. Izdelek za oceno pa kot 

rečeno do PETKA, 29. 5. 2020. Potrudi se po svojih najboljših močeh.  

 

Mojca Kacjan  

 

 

https://izletpolzela.blogspot.com/
https://www.loom.com/share/592cab8e13064fc0b23ad294746e1970
https://www.loom.com/share/c240a3278c5f4330b3e1b33601d3dc27
https://www.youtube.com/watch?v=AGrsasgsFuQ
https://www.liveworksheets.com/il297116fz
https://www.liveworksheets.com/mo406276ek


1. ura ŠPORT 

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 

 

https://youtu.be/FYJJbwG_i8U


2. ura MATEMATIKA 

Dragi šestošolci! 

 

V pretekli uri ste spoznali, da za merjenje prostornine uporabljamo votle mere (hektoliter, liter, deciliter, 

centiliter in mililiter). Danes pa boste izvedeli, da za merjenje prostornine uporabljamo tudi kubne mere 

(kubični meter, kubični decimeter, kubični centimeter in kubični milimeter). Naučili se boste tudi 

pretvarjanja med njimi. 

V spletni učilnici vas čakajo navodila za delo z nekaj video razlage. 

 

3. ura SLOVENŠČINA 

Dragi šestošolci, 

z OCENO BESEDILA se ukvarjamo že dve šolski uri. Besedilo, ki ga uvrščamo med ocene, smo natančno 

analizirali, sedaj pa je čas, da spoznamo tudi značilnosti tega besedila. Ne pozabite, da bo današnja ura 

ponovno potekala preko videokonference. Povezava vas čaka v spletni učilnici. 

Prijazen pozdrav 

učiteljica Karmen 

  

4. ura ANGLEŠČINA 

Hello 6th graders! 

Včeraj smo spoznavali, kako opišemo osebo. V priponki spletne učilnice preveri prevode.  Danes pa vas 

čaka še nekaj nalog. Odpri spletni učbenik na strani 144 (klikni tukaj).  

Najprej reši nalogo 2a. Klikni na smeškota na levi strani in poveži opise s slikami. Rešitve so v vijoličnem 

krogcu. 

Nato se loti naloge 2b in poskušaj opisati osebe na sliki. Rešitve so v vijoličnem krogcu. 

Še naloga 2c, kjer poslušaš opise treh oseb in skušaš ugotoviti, za koga gre. Rešitve so v vijoličnem krogcu. 

Nalogo 3 pa boš napisal v zvezek. Naslov je Favourites (Najljubši). Tvoril boš dialog. Tvoj prijatelj sprašuje, 

ti pa odgovarjaš o svojem najljubšem igralcu (an actor), igralki (an actress), pevcu (a singer), pevki (a 

singer). Fotografijo dialoga mi oddaj v priponki spletne učilnice. 

Sedaj pa še nalogi 4 in 5 v delovnem zvezku na strani 142. 

Great work! I will be with you soon. 

Mojca Vidmajer 

 

http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-5_datoteke/Page769.htm


5. ura ANGLEŠČINA 

Prejšnjo uro si se že lotil dveh nalog za opis osebe v delovnem zvezku. Tokrat te jih čaka še nekaj. Rešitve dobiš za 

vse naslednjič. 

Še prej pa si oglej videoposnetka (klikni tukaj) in (tukaj). 

Sedaj pa reši naslednje naloge v delovnem zvezku: 

stran 142/ 6, 

stran 143/ 7, 8, 

stran 144/ 9, 10*, 

stran 145/ 11, 12. 

Well done! Have a great day.  

Mojca Vidmajer 

 

 

              

 

https://www.youtube.com/watch?v=7zCNjzTEOeI
https://www.youtube.com/watch?v=Nkt9y8fWlm0

