
Učno gradivo 6.Č za 29.5.2020 (petek) 

 

NEMŠČINA 

Navodilo je enako kot prejšnjo uro zato ga lahko najdeš v zbirniku za sredo, 27. 

5. 2020.  

MAT 

Gradivo je v spletni učilnici. 

GUM 

Gradivo je v spletni učilnici. 

ZGO 

V spletni učilnici te čakajo gradivo in navodila za ta teden. Nadaljujemo z značilnostmi otroštva, 
vzgoje in izobrazbe skozi čas. 
 

ŠPO 

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


NAR 

Dragi naravoslovci, 

delo tokrat poteka na terenu, v gozdu. V spletni učilnici te čaka določevalni ključ, s pomočjo 
katerega boš določil-a drevesne vrste. 
Pred obiskom gozda, poskrbi za zaščito pred klopi! Oglej si videoposnetek. 

V spletni učilnici mi oddaj eno fotografijo iz terena in napiši seznam drevesnih vrst, ki si jih 
določil-a. 
 

SLJ 

Šestošolci, šestošolke, 

zadnja ura slovenščine v tem tednu. Spoznali ste novo besedno vrsto prislov. Današnjo 

uro bomo namenili utrjevanju znanja, ki ste ga usvojili. Več vas čaka v spletni učilnici. 

Želim vam uspešno delo in lep konec tedna. 

Učiteljica Dobrila 

 


