
Navodila za delo v petek, 29. 05. 2020 

 

1. ura MATEMATIKA 

Šestošolci! 

 

V pretekli uri ste spoznali obrazec za oizračun prostornine kvadra. Danes boste usvojeno znanje utrdili. 

Potrebujete SDZ in zvezek, več navodil pa najdete v spletni učilnici. 

 

2.  in 4. ura SLOVENŠČINA 

Dragi šestošolci, 

tudi današnja slovenščina je namenjena prislovom. Ker je pomembno, da je znanje utrjeno, danes prav 

utrjevanju namenjam obe uri. Pridružite se mi v spletni učilnici, kjer vas čakajo naloge. 

 

Prijazen pozdrav 

Učiteljica Karmen 

 

3. ura ANGLEŠČINA 

Hello students! 

Prejšnjič ste si v zvezek pridno zapisovali o boleznih. Danes pa se bomo lotili nalog. Še prej pa si poglej 

videoposnetka (klikni tukaj) in (tukaj). 

Sedaj pa odpri delovni zvezek in reši naslednje naloge: 

stran 147/ naloga 15, 

stran 148/ naloge 16, 17 (pomagaš si z vijolično razpredelnico v učbeniku str. 150), 18  

stran 149/ 19. 

 

Rešitve dobiš prihodnjič. 

Pa še spletne vaje, kjer boš svoje znanje utrjeval na zabaven način, zato brž (klikni tukaj) in (tukaj). 

Well done! 

Have a lovely day. 

Mojca Vidmajer 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pyfkcUbhbJs
https://www.youtube.com/watch?v=RLG8Nyve2vg
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/health-and-illness
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/beginner-vocabulary/health


5. ura ŠPORT 

KOORDINACIJA 

Dragi šestošolci in šestošolke!  

Kaj je koordinacija, smo že pisali pri prvi koordinacijski uri, danes vas pa zopet čaka nekaj 

koordinacijskih vaj, ki so zelo zabavne. A najprej se je, kot vedno, potrebno ogreti, zato 

kar začnimo. 

Ogrevanje začnite s tekom na mestu, vsaj 20 sekund. 

Nato naredite sklop gimnastičnih vaj, kot jih izvajamo v šoli.  

Po takšnem ogrevanju smo pripravljeni na glavni del ure. Pripravljen imamo en posnetek z zelo zanimivimi 

vajami za koordinacijo. Najprej poglejte in posnemajte tega: 

https://www.youtube.com/watch?v=m1Qck6lNHYY 

Nato pa vas še čaka drugi, zabavnejši posnetek, ker ste tako dobro opravili vaje iz prvega posnetka. To je 

gibalni izziv, ki ga lahko opraviš doma, potrebuješ le malo prostora in rolice wc papirja. Gibalni izziv najdeš 

na tej povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=HNFb19Nozds 

Tako, to bi bilo za današnjo uro športne vzgoje vse. Ta teden smo tako zaključili koordinacijo. Naslednji 

teden pa pričnemo z ravnotežjem. Do takrat pa ostanite v gibanju! 

 

 

0. in 7. ura NIP NEMŠČINA 

 

Navodilo je enako kot prejšnjo uro zato ga lahko najdeš v zbirniku za sredo, 27. 5. 2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=m1Qck6lNHYY
https://www.youtube.com/watch?v=HNFb19Nozds

