
6. b – Učno gradivo za 21. 5. 2020 

Dragi učenci in učenke 6. b – vso gradivo najdete tudi v spletni 

učilnici. 

0. ura  - Dopolnilni pouk – matematika, Damjana Podpečan 

Šestošolci! 
 
Naloge za dodatno utrjevanje računanja površine kocke in kvadra vas čakajo v spletni 
učilnici! 

 

1. ura – Matematika, Danica Gobec 
 
Naučil (a) si se, kako izračunati površino kvadra. Pri kocki, ki je tudi kvader, se dela podobno. 
Ker ima vse robove enake, je še preprostejše. Poglej v spletno učilnico, kako enostavno je to. 

 
2. ura – Razredna ura, Lučka Rančigaj 
 
Navodila so v spletni učilnici. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ura – Šport, Žan Ocvirk, Simona Tomšič 
 

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


4. ura  - Slovenščina, Dobrila Vučenović 

Šestošolci, šestošolke, 

ostajamo pri oceni besedila. Naloge za današnjo uro vas čakajo v spletni učilnici. V spletni 
učilnici pa vas čaka tudi vabilo na zoom srečanje, ki je obvezno za učence, ki morajo pridobiti 
oceno, vabljeni pa ste seveda tudi vsi ostali. Se vidimo ob 12.00. 

Vaša učiteljica 

 
5. ura - Gospodinjstvo, Andreja Starman 

Zdravo! 
 
Še pred prvomajskimi počitnicami smo se učili o tem, zakaj sploh jemo. V učbeniku ste si 
prebrali, da hrana, ki jo jemo, vsebuje hranilne snovi (maščobe, beljakovine, ogljikovi hidrati 
ter vitamini in minerali), iz katerih lahko določimo hranilno vrednost. Hrana, ki jo zaužijemo, 
nam da tudi energijo, zato lahko z malce truda izračunamo njeno kalorično oz. energijsko 
vrednost. Če jemo preveč energijsko bogato hrano, se bomo zredili. Če je hrana preveč 
osiromašena ali je je premalo, bomo shujšali.  
 
Danes si boste prebrali snov Razvrščanje živil v skupine, kar se nahaja v učbeniku na straneh 
40 do 52. V zvezek boste napisali naslov in prerisali prehransko piramido. Prehransko piramido 
v učbeniku primerjajte s priloženo spodaj in svoje piramide v zvezku dopolnite z manjkajočim. 
Fotografijo naslova in narisane piramide pošljite v za to namenjeno objavo v spletni učilnici. 
Za konec rešite še 'Preizkusi se' v učbeniku na strani 52 tako, da odgovarjate v spletni učilnici. 
 
Prijeten teden vam želim! 
Tvoja učiteljica 

 
 
5. in 6. ura – Tehnika in tehnologija, Mojca Arcet 
 
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 

 


