
Učno gradivo 6.Č za 20.5.2020 (sreda) 

Neobvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
6. razred 

Navodilo za delo: SREDA, 20. 5. 2020 & PETEK, 22. 5. 2020 

Dragi učenci! 

Kako ste? Upam, da zdravi, dobrega počutja, naspani, nasmejani, polni energije pripravljeni na 

nova znanja.  

1) Danes vas za začetek najprej vabim na virtualni izlet v sosednjo Avstrijo. Zakaj in kam pa 

izveste TUKAJ (klikni na povezavo).  Ste se imeli lepo? Še lepše bi bilo, če bi lahko šli zares, 

kajne? Upajmo, da drugo leto.  

2) Zdaj pa veselo na delo. V prilogi v spletni učilnici danes najprej najdete pregled vaj, ki ste 

jih reševali prejšnji teden. Poiščite svoje ime in rezultat ter poglejte napake, ki ste jih morebiti 

naredili pri reševanju.  

3) Zakaj je bila naloga tako pomembna pa izveste TUKAJ in TUKAJ (klikni na povezavi). 

Izdelek torej oddate do 29. 5. 2020 in je ocenjen. 

4) Sedaj pa še k delu v tem tednu. Za smešen uvod poskrbi TALE PESEM (klikni na povezavo).  

O čem govori pesem? O barvah, res je. Pa še o čem? Bravo, o poklicih. To bo naša naslednja 

tema. BERUFE (poklici). V tem tednu bomo preverili, koliko jih že poznate, saj si velikokrat 

lahko pomagate tako s slovenščino kot tudi z angleščino. Pa poglejmo.  

a) https://www.liveworksheets.com/il297116fz  

b) https://www.liveworksheets.com/mo406276ek  

5)Nalogo (oba zgornja delovna lista) je potrebno oddati do TORKA, 26. 5. 2020. Izdelek za 

oceno pa kot rečeno do PETKA, 29. 5. 2020. Potrudi se po svojih najboljših močeh.  

 

Mojca Kacjan  

 

https://izletpolzela.blogspot.com/
https://www.loom.com/share/592cab8e13064fc0b23ad294746e1970
https://www.loom.com/share/c240a3278c5f4330b3e1b33601d3dc27
https://www.youtube.com/watch?v=AGrsasgsFuQ
https://www.liveworksheets.com/il297116fz
https://www.liveworksheets.com/mo406276ek


TJA 

Pozdravljen 6-šolec/ šolka! (19. 5. 2020) 

 

Prejšnjo uro si utrjeval/a besedišče z deli telesa in reševal/a vaje preko spleta.  

Danes se boš naučil/a, kako opisati osebo. To ste obravnavali že v nižjih razredih. Gre torej za 

ponovitev in tudi nadgraditev tvojega znanja. 

 

1) Najprej odpri spletni učbenik na strani 143 http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-

5_datoteke/Page970.htm in poslušaj besedilo pod naslovom FAVOURITES AND IDOLS 

(Najljubši in idoli).  

 

2) Pri poslušanju besedila si naletel/a na povedi, kjer se opisuje zunanjost ljudi. POSKUSI JIH 

NAJTI. 

Če si iskal/a prav, potem si našel/ našla povedi ali dele povedi:  

-and very, very handsome (čeden, lep), - and very, very beautiful, She's tall, slim and very 

pretty., It's long, straight and blonde., She's got wonderful green eyes. 

 

3) V besedilu si verjetno zasledil/a kakšno vprašalnico, s katero sprašujemo po izgledu ljudi. 

To je vprašalnica: 

WHAT DOES HE/ SHE LOOK LIKE? (KAKO ON/ ONA IZGLEDA?) 

Poznamo še več vprašalnic, kjer se osredotočimo na oči, lase itd. 

Npr: WHAT IS HER/ HIS HAIR LIKE? (KAKŠNI SO NJENI/ NJEGOVI LASJE?) – straight (ravni), 

curly (kodrasti) 

 

WHAT COLOUR IS HER HAIR? (KAKŠNE BARVE SO NJENI LASJE?) 

WHAT COLOUR ARE HER EYES? (KAKŠNE BARVE SO NJENE OČI?) 

 

 

 

 

 

 

http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-5_datoteke/Page970.htm
http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-5_datoteke/Page970.htm


4) Sedaj si poglej REMEMBER BOX na strani 143. V velik zvezek napiši naslov DESCRIBING A 

PERSON (OPIS OSEBE) in prepiši spodnji okvir. Zraven lahko dopišeš prevode vprašalnic, ki jih 

imaš zgoraj. 

 

 

 

5) Za konec pa odpri slovar in prepiši spodnje besede v slovar ter jih prevedi s pomočjo 

slovarja PONS https://sl.pons.com/prevod 

ali slovarja, ki pripada tvojemu učbeniku. 

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

 

Besede si uredi po skupinah: postava, splošno, lasje, oči. 

 

 

V priponki je še en zapis, ki si ga lahko natisnete in prilepite v zvezek. V tem zapisu je pri 

vsakem vprašanju še odgovor.  

https://sl.pons.com/prevod
http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/SLOVAR.pdf


SLJ 

Šestošolci in šestošolke, 

v tem tednu še zadnja ura, povezana z oceno besedila. Prebrali ste kritiko oz. oceno 

risanke, spoznali ste značilnosti takega besedila, danes pa je čas, da tudi sami nekaj 

ocenite. Navodila za današnjo uro vas čakajo v spletni učilnici. 

Učiteljica slovenščine 

 

TIT 

Današnji dve uri tehnike in tehnologije sta namenjeni spoznavanju znanosti preko digitalne 

tehnologije. 

V spletni učilnici  te čakajo natančnejša navodila za  delo! 

Učiteljici 

Mojca Arcet in Jerica Rajšek 

 

GOS 

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 



 
 

ŠPO - dekleta 

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


ŠPO – FANTJE 

1. Uvodni del (šola teka na mestu in dinamične raztezne vaje) 

- vsako vajo izvajate približno 30 sekund, 

- šola teka (tek, nizki skiping, visoki skiping, zametavanje, striženje, enonožni poskoki 
po levi nogi, enonožni poskoki po desni nogi), 

- dinamične raztezne vaje (kroženja; z glavo, z rameni, v bokih, s koleni, z gležnji in v 
zapestjih. Odkloni, predkloni in zakloni). 

 

2. Glavni del: koordinacija in hitrost nog v koordinacijski/hitrostni lestvi. 

Najprej si na tla označi koordinacijsko lestev (slika). Lahko jo narišeš s kredo, jo 
oblikuješ z vrvico itd. V kolikor nimaš 9m prostora, jo primerno skrajšaj. 

Oglej si video na povezavi:  

15 Fast Footwork Exercises | Increase Your Foot Speed With These Speed Ladder 
Drills 

 

 

Vsako vajo opravi 4x. Prva izvedba naj bo počasnejša, da se gibanja pravilno naučiš. 
Zadnje tri ponovitve poskušaj vajo izvesti najhitreje kar lahko. Seveda pa mora 
gibanje ostati pravilno! 

 

3. Zaključni del: raztezne vaje (slika) 
 
Opravi vse vaje na sliki. Vsak položaj zadrži približno 30 sekund. Kjer je potrebno 
opravi vajo z levo in desno roko/nogo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tMY5Cj39xN8
https://www.youtube.com/watch?v=tMY5Cj39xN8


 
 

 


