SLJ – 6. A, TOREK, 23. 4. 2020
Prejšnjo uro si poiskal podatke za kraj, ki ti je všeč in si oblikoval miselni vzorec.
Danes boš sam napisal opis kraja (v zvezek napiši naslov, npr. SEVNICA in začni z
delom!).
Pazi, da bo tvoje besedilo imelo odstavke (ne pozabi: v vsakem odstavku predstaviš
en ključni podatek!).
Glej napotke (VIJOLIČEN DZ, str. 19, 12. naloga).

Nalogo napiši v zvezek, če imaš možnost, pa besedilo pretipkaj in ga pošlji na moj Enaslov: silva.plevnik@gmail.com. Poslala ti bom povratno informacijo. Ko pridemo v
šolo, pa nalogo pregledam vsem.
To je delo za torek (na urniku imamo 2 uri ) in sredo . Pozdravček vsem!
Učiteljica Silva
TIT – 6. A, TOREK, 23. 4. 2020
O lesu smo se že pogovarjali; spoznali smo nekatere vrste lesa in njihove lastnosti. Ko se
vrnemo v šolo, bomo iz lesa poskusili narediti enega ali več izdelkov. Da nam bo šlo delo
bolje od rok, bomo najprej spoznali nekatere postopke in pripomočke za obdelavo lesa, ki so
nam na voljo.
V učbeniku najdeš to poglavje na straneh 79.–90.
Tvoja naloga je, da prebereš vsebino gradiva OBDELAVA LESA – postopki in pripomočki
(PPT priloga) ter si vsebino zapišeš v šolski zvezek. Če imaš možnost, lahko tudi prilepiš
fotografije. Nato reši nalogo 4 v delovnem zvezku na straneh 29 in 30.
Če boš imel kakršnokoli vprašanje ali boš med učenjem naletel na težave, mi piši na
katka.krnc@gmail.com.

TJA – 6. A, TOREK, 23. 4. 2020
1. IZŠTEVANKA
Ponovi izštevanko in pokaži z rokami (NEXT TO, on, next to, under, next to, in front, next to, behind, next to, up, next to,
down, next to, out, next to, in; opposite,over, turn, together, through, cross)
2. NALOGA
Odpri učbenik str 52 in si oglej nalogo 1a. V zvezek si izpiši vse besede in jih tudi prevedi (uporabi BARVE)
USTNO za vsako besedo povej stavek, kje se kaj nahaja (po primeru 1b)
The remote-controlled car is on ....
The ball is ....
The guitar is...
Shoes are...
Books are...
Football cards are ....
The robot is.....
Schoolbag is...
3. PREBERI IN REŠI NALOGO
Preberi kratko besedilo 2A in poišči 8 stvari na SLIKI, ki jih Ravi ni omenil.

ŠPORT – 6. A, TOREK, 23. 4. 2020
- Tek in hoja v naravi (izmenjuj tek in hojo) – vsaj 20 minut
- Vmes narediš 2x cca. 60 metrov ZELO HITER TEK (ŠPRINT)

GOS – 6. A, TOREK, 23. 4. 2020
V tem času bo idealna priložnost za konkretno delo v kuhinji. V nadaljevanju ti posredujem nekaj idej
za pripravo kosila, da boš tudi ti olajšal/a delo staršem. Če boš želel/a ali če ti možnosti dopuščajo,
fotografiraj katero izmed pripravljenih kosil ali kako ti pripravljaš kosilo ter mi pošlji fotografijo na enaslov andreja.vrtovsek@os-bostanj.si. Vesela bom kakšne povratne informacije ali pa če mi samo
napišeš kakšno sporočilo, kako ti je šlo pri pripravi jedi. Prilagam ti povezave do receptov. Vsak recept
pa lahko tudi spremeniš, kaj dodaš…
Še vedno pa je dobrodošlo, če ponoviš POVZETKE SNOVI ob zaključku sklopov v učb., od str. 32 dalje.
Želim ti veliko uspeha pri kulinaričnem ustvarjanju, učiteljica Andreja.
Začnimo z juhami. Tukaj je le nekaj idej. V nedeljo bo zagotovo najbolj teknila domača goveja juha. Pa
dober tek!
KORENČKOVA JUHA https://www.kulinarika.net/recepti/juhe-in-zakuhe/korenckova-juha-zzdrobom/10584/
POROVA JUHA https://okusno.je/recept/porova-juha-s-krompirjem
PREŽGANKA https://okusno.je/recept/prezganka
KROMPIRJEVA JUHA https://okusno.je/recept/gosta-krompirjeva-juha-s-kislo-smetano
FIŽOLOVA JUHA https://www.kulinarika.net/recepti/juhe-in-zakuhe/fizolova-juha/6801/
GOVEJA JUHA https://okusno.je/recept/domaca-goveja-juha

