
Učno gradivo 6.Č za 6.5.2020 (sreda) 

 

Neobvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
6. razred 

Navodilo za delo: SREDA, 6. 5. 2020 & PETEK, 8. 5. 2020 

 

Dragi učenci! 

Upam, da ste preživeli lepe prvomajske praznike, čeprav so verjetno bili drugačni 

kot po navadi. V tem tednu še utrjujemo snov z vajami, ki se nanašajo predvsem 

na igrače in pridevnike za opis igrač.  

 

Najprej sem za vas pripravila kviz na to temo. Prijavite se s svojim imenom, da 

lahko sledim vašemu napredku. Kviz najdete na spodnji povezavi:  

✓ Kahoot kviz 

 

Še druga današnja naloga: svoj interaktivni delovni list najdeš na spodnji 

povezavi, oddaš pa ga na moj elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de tako, kot 

si to počel/a tudi do sedaj.  

✓ https://www.liveworksheets.com/mc325667cu 

 

Še nekaj namigov 

za uspešno reševanje. 

 

✓ Pomagaj si z zvezkom, če drugače ne gre.  

https://kahoot.it/challenge/05136152?challenge-id=86c2cc70-7aec-468a-b0e7-ebc72391563a_1588132425437
mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.liveworksheets.com/mc325667cu


✓ Dobro razmisli, preden kaj zapišeš. 

✓ Kaj že v nemščini pišemo z veliko začetnico? 

✓ Namesto ä, ö, ü, ß lahko pišeš tudi ae, oe, ue, ss. 

Nalogo (torej kviz in delovni list) je potrebno oddati do TORKA, 12. 5. 2020. 

Potrudi se po svojih najboljših močeh.  

 

Lep pozdrav, 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine 

 

 

 

NŠP6 

 

VADBENA LESTEV 

1. Zunaj si nariši ali označi vadbeno lestev kot kaže slika (krede, palice, kamenčki...) lahko tudi notri 

če nimaš možnosti zunaj 

2. Ogrevanje (10 krogov teka naprej-nazaj okrog lestve, 5 krogov bočnega gibanja okrog lestve-

pogled je usmerjen v isto smer cel čas gibanja) 

3. Kroženja 8x (glava, ramena, komolci, zapetja, roke, boki, kolena, gležnji) 

4. 10 poskokov s koleni čim višje, 10 sklec, 10 počepov 

5. Opravi vaje na vadbeni lestvi 

 
https://www.youtube.com/watch?v=cECQ2gDODCk 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cECQ2gDODCk


TJA 

Pozdravljen učenec/ učenka 6. č! (6. 5. 2020) 

Včeraj si dobil/a fotografiran svoj pisni preizkus s podrobnimi kriteriji in opisniki. Ta ocena je 

sedaj vpisana v eA. 

Tisti, ki niste uspeli včeraj, si danes preglejte nalogi 55 in 56 v delovnem zvezku. Rešitve 

najdeš na spletni povezavi http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U3DZ.pdf 

Za naloge 52, 53 in 54 ni rešitev, ker se navezujejo nate. Pri teh nalogah si uporabljal prislove 

pogostosti. Se jih še spomniš? Hitro to preveri z reševanjem spodnjih nalog, ki jih prepišeš v 

zvezek. Naslov je EXERCISE. 

1. Prevedi naslednje prislove pogostosti. 

ponavadi –      pogosto -    nikoli -  

vedno –    včasih -    vsak večer –  

 

2. V poved postavi prislov pogostosti v oklepaju na pravilno mesto. 

a) My mum watches English films (sometimes) 

b) Her parents are at work. (every afternoon) 

c) They are late. (usually) 

d) Mary doesn’t wear a uniform. (always) 

 

3. Razvrsti besede v pravilni vrstni red. 

a) Mary/ always/ homework/ does 

b) very often/ go/ they/ out 

 

4. Prevedi povedi v angleščino. 

a) Katie vedno igra nogomet. 

b) Jaz včasih pojem. 

c) Oni nikoli ne igrajo tenisa. 

d) Ali igraš računalniške igrice vsak dan? 

Sedaj odpri učbenik na strani 102 in reši nalogo 3a v zvezek. Zapiši zase, kako pogosto delaš 

omenjene stvari. Spodaj imaš primer. Neznane besede: bite your nails – gristi nohte, tell fibs 

– povedati drobne laži, visit museums – obiskati muzeje, water flowers – zaliti rože 

Npr. I never bite my nails. I sometimes tell fibs…… 

Have a wonderful day.☺ 

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U3DZ.pdf


SLJ 

Šestošolci in šestošolke, 

v tem tednu ste spoznali nedoločnik in namenilnik ter razliko med glagoloma morati in 

moči. Danes vas čaka še utrjevanje snovi, jutri pa preverjanje znanja, ki bo zajemalo 

celotno snov, povezano z glagolom. Navodila in naloge za današnjo uro vas čakajo v 

spletni učilnici. 

Vaša učiteljica 

 

TIT 

V spletni učilnici eAsistenta boš našel/našla analizo opravljene seminarske naloge oz. navodila za 
dopolnitev. 

Mojca Arcet in Jerica Rajšek 

 

GOS 

Dragi učenec, draga učenka! 
  
Današnja snov je Razvrščanje živil v skupine. V učbeniku jo najdeš na straneh 39-52. 
V zvezek naredi zapis o tej snovi, pri čemer te lahko usmerjajo vprašanja, ki jih 
najdeš v spletni učilnici. 
  
V spletni učilnici so napisana tudi navodila za ocenjevanje. Saj veš, tudi v tej 
konferenci potrebuješ oceno. 
  
Želim ti prijeten dan in na snidenje! 
Tvoja učiteljica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠPO  

UVODNI DEL  

➢ sklop 20 vaj za celo telo, 

➢ vaje izvajaš na mestu, 

➢ vsako vajo ponoviš 8 – 12 krat, brez odmorov, 1 serijo. 

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

 

GLAVNI DEL 

Trening gibljivosti 

Pripravi si miren prostor za vadbo,  zelo primerna je tudi podloga  oz. prostor uredi tako, da ti ustreza. 

 

 

 

Pri izvajanju vaj bodi natančen/a in ne hiti. 

https://www.youtube.com/watch?v=v0O8O48Qkgo 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Enostavne jogijske vaje, ki poženejo energijo po telesu in te pripravijo za dan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mOdP3FdFM1A 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CGioDVduOQw
https://www.youtube.com/watch?v=v0O8O48Qkgo
https://www.youtube.com/watch?v=mOdP3FdFM1A

