
Navodila za delo v petek, 22. 05. 2020 

 

1. ura MATEMATIKA 

Dragi šestošolci! 

 

Danes vas v spletni učilnici čakajo naloge za utrjevanje in preverjanje znanja. Utrdili boste znanje 

pretvarjanja merskih enot, računanja obsegov in ploščin ter računanja z decimalnimi števili. 

 

2. ura RAZREDNA URA 

Dragi učenci, 

v spletni učilnici sem vam zapisala nekaj pomembnih podatkov, povezanih z ocenjevanjem in roki. Poglejte 

prosim in se jih držite. 

 

Prijazen pozdrav 

učiteljica Karmen 

 

3. ura NARAVOSLOVJE 

Dragi učenci in učenke, 

v današnjem tednu bomo spoznavali RAZMNOŽEVANJE RASTLIN – spolno. 

V spletni učilnici te čaka učni list in ustna razlaga snovi. 

V spletni učilnici reši kratko nalogo za utrjevanje znanja. 

V tem tednu ocenjujem učence, ki še niste bili vprašani. Povezava do Zooma vas čaka v spletni učilnici. 

Vse dobro, 

učiteljica 

 

4. ura GEOGRAFIJA 

ZNAČILNOSTI CELIN  

1. Preberi besedilo v učbeniku na straneh 20 in 21, si podrobno poglej fotografije in zemljevid in prepiši 

povzetek (desno zgoraj na strani  21). 

2. Preberi besedilo in reši naloge v delovnem zvezku na staneh 36 - 38. 

 



5. 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


6. ura ANGLEŠČINA 

Hello everyone! 

Zopet smo skupaj. Natančno si preglej naloge v delovnem zvezku od strani 142 – 145. Rešitve najdeš (tukaj) na 

straneh 2, 3 in 4. 

 

Sedaj pa boš še na zabaven način utrdil svoje znanje o opisu osebe. Za vadbo interaktivnih vaj (klikni tukaj). 

Enjoy your day.  

Mojca Vidmajer 

 

7. ura NIP NEMŠČINA 

Delo je namenjeno za dve učni uri. Navodila najdeš v zbirniku za sredo, 20. 5. 2020.  

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U5DZ.pdf
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/adjectives_4_5r.html

