
Učno gradivo 6.Č za 22.5.2020 (petek) 

 

MAT 

Navodila vas čakajo v spletni učilnici. 
 

ZGO 

Ne pozabi pravočasno oddati izdelka za oceno po navodilih v spletni učilnici (22. 5.). 
 
V spletni učilnici te čaka gradivo, s pomočjo katerega preveri tabelo, ki si jo izdelal prejšnji teden in 
navodila za ta teden. Nadaljujemo z družino v novem veku in značilnostmi otroštva, vzgoje in 
izobrazbe skozi čas. 
 

RU 

Dragi učenci in učenke, 

Razredno uro bomo izvedli preko Zooma, glavna tema bo delo na daljavo ter ocenjevanja 

znanja. Povezava vas čaka v spletni učilnici. 

Razredničarka 

 

TJA 

Pozdravljen 6-šolec/ šolka! (22. 5. 2020) 

1) Danes si najprej preglej naloge od 4 do 7 na straneh 142 in 143 v delovnem zvezku. 

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U5DZ.pdf 

2) PAZI: Pri opisovanju izgleda las in postave uporabljamo glagola HAVE GOT in BE. 

Sedaj boš vadil/a opis osebe z reševanjem nalog v delovnem zvezku: 

stran 143/ naloga 8 

stran 144/ nalogi 9*, 10* 

stran 145/ nalogi 11, 12 

3) Za zaključek odpri učbenik na strani 144/ naloga 3. Napiši podoben dialog za svojega 

najljubšega igralca/ igralko/ pevca… v zvezek. 

 

Have an exciting day. 

Lučka Rančigaj 

 

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U5DZ.pdf


ŠPO 

VADBA ZA HITROST 

 

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


 

NEMŠČINA 

Pozdravljene, 
navodilo za petek za nemščino je enako kot prejšnjo uro, zato lahko v 

zbirnik zapišete le naslednje:  
 

Delo je namenjeno za dve učni uri. Navodila najdeš v zbirniku za sredo, 
20. 5. 2020.  
 


