
6. b – Učno gradivo za 28. 5. 2020 

Dragi učenci in učenke 6. b – prosim, če za delo uporabljate spletno 

učilnico, kjer lahko tudi postavljate vprašanja učiteljici/ učitelju. 

 

0. ura  - Dopolnilni pouk - matematika, Damjana Podpečan 

Šestošolci! 
 
Povzetek snovi in vaje za utrjevanje znanja vas čakajo v spletni učilnici. 
 
 

1. ura  in 3. ura - Slovenščina, Dobrila Vučenović 

ČETRTEK, 28. 5. 2020: 2 URI 

Preberi poved: 

Včeraj smo se dobro najedli, saj je mama skuhala dobro kosilo. 

Kako bi se vprašal po prvi in kako po drugi podčrtani besedi? V torek si spoznal/a razliko, danes 
pa te čakajo vaje za utrjevanje. Navodila so v spletni učilnici. 

Učiteljica slovenščine 

 

2. ura  - Matematika, Danica Gobec 

Naučili smo se pretvarjati dolžinske, ploščinske in prostorninske enote. Znaš izračunati obseg 
in ploščino kvadrata in pravokotnika, prostornino in površino kocke in kvadra. Danes boš vse 
to utrdil. Naloge najdeš v spletni učilnici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ura  - Šport , Žan Ocvirk, Simona Tomšič 

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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


5. ura  - Geografija, Irena Ramšak 

ZEMLJEVID  

 

1. Preberi besedilo o upodabljanju Zemlje na straneh 24 in 25 v učbeniku.  

2. Izpiši, kaj je globus, zemljevid, relief in panoramska fotografija. 

3. Preberi besedilo na straneh 28 in 29 v učbeniku.  

4. Izpiši, kako so izdelovali zemljevide v preteklosti in kako jih izdelujejo danes (prvi 

podnaslov, str. 28).  

5. Naštej tri različne načine, s katerimi prikazujemo relief. (str. 29) 

6. Reši naloge v delovnem zvezku na strani 47.  Pomagaj si z besedilom, ki je napisano na 

prejšnji strani.  

 

 


