
Učno gradivo 6.Č za 28.5.2020 (četrtek) 

 

DOP MAT 

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

TJA 

Pozdravljeni šestošolci, šestošolke! (28. 5. 2020) 

1)  Danes se bomo pogovarjali o boleznih. Najprej si boš pogledal/a videoposnetek, zato (klikni 

tukaj). 

2)  Sedaj pa odpri spletni učbenik na strani 148 (klikni tukaj) in poslušaj besedilo tako, da 

klikneš na plošček na levi strani. Nato besedilo še sam/a preberi. 

 3) V REMEMBER BOX-u lahko prebereš, kako nekoga vprašamo, kako se počuti oziroma, kaj 
mu je in tudi kako odgovorimo o našem počutju. Prepiši REMEMBER BOX v zvezek. Naslov je 
I DON’T FEEL WELL (NE POČUTIM SE DOBRO). 

  

4) Nato se loti naloge 2. Najprej poslušaj besedilo tako, da klikneš na plošček na levi 
strani. Nato v zvezek napiši naslov ACHES AND PAINS (MUKE IN BOLEČINE) in prepiši 
besedišče in ga tudi prevedi. Besede prevedi s pomočjo slovarja PONS (klikni tukaj) ali slovarja, 
ki pripada tvojemu učbeniku (klikni tukaj). 
 
5) Sedaj odpri delovni zvezek na strani 147 in 148 ter reši nalogi 15 in 16. Pri 16 nalogi si 

pomagaj z besedilom v učbeniku. 

 

That’s all for today. Have a wonderful day. 

Lučka Rančigaj 

https://www.youtube.com/watch?v=5xZYFPJ0fps
https://www.youtube.com/watch?v=5xZYFPJ0fps
http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-5_datoteke/Page294.htm
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-angleščina/prevajalnik
http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/SLOVAR.pdf


GUM 

Gradivo je v spletni učilnici. 

 

GOS 

Draga učenka, dragi učenec! 
  
Prejšnjo uro ste spoznali prehransko piramido. Danes te v spletni učilnici čaka zapis o zdravi 
hrani, ki ga zapišeš v zvezek pod narisano prehransko piramido. 
Nato si preberi novo snov – v učbeniku na straneh od 54 do 62 se nahaja snov Ali je 
pomembno, kaj jem?. 
  
To bo za danes vse. Naslednjič pa izveste ocene iz naloge, ki ste jo opravili, urnik zoom 
srečanja bom objavila kmalu. 
  
Prijeten dan! 
Tvoja učiteljica 
 

TIT 

ZNANOST PREKO DIGITALNEGA UČENJA  -  NAČRTOVANJE PROSTORA 

Dragi učenec/učenka! 

V prejšnjih  urah si se spoznaval z uporabo aplikacije MOZAIK. 

Danes boš postal arhitekt. Poglej v spletno učilnico, kjer te že čakajo natančnejša navodila. 

  

Učiteljici:  Jerica Rajšek in Mojca Arcet 

 


