SLOVENŠČINA, 31.3.2020
Dragi šestošolci,

Pred vami je nov teden dela na daljavo…
Vem, da vam je težko.
Vem, da pogrešate prijatelje.
Priznam, tudi jaz vas pogrešam.
V tem tednu boste vse naloge delali v zvezek…
Prosim, da si pri vsaki nalogi pišete datume,
ker bomo potem za nazaj lahko preverili, kako
ste bili pridni.

Torek, 31. 3. 2020
V tem tednu vas čaka tema tega tedna:

OPIS IGRE

V zvezek si zapišite besedilo, ki je obarvano z rumeno barvo.

OPIS IGRE
1. KAJ JE OPIS IGRE
To so podatki, ki so nujni za razumevanje poteka igre
-

2. KAJ NAVEDEMO?
število igralcev
prostor, prizorišče
pripomočki
pravila

Prav gotovo vsi poznate igro ČLOVEK NE JEZI

Dobro si oglejte sličico in nato v zvezek odgovorite na naslednja
vprašanja! Napišite naslov (Človek ne jezi se), nato pa v zvezek
napišite odgovore.
1.
2.
3.
4.

Opišite igralno desko
Napišite, koliko igralcev lahko v igri sodeluje?
Opišite pravila igre
Napišite, zakaj se igra imenuje ravno Človek ne jezi se

GLASBENA UMETNOST, 31.3.2020
Pozdravljeni učenci!
Za današnjo uro glasbene umetnosti vam pošiljam povezavo za reševanje naloge
preko spleta.
https://eucbeniki.sio.si/gls/3254/index1.html
Ko boste rešili in ponovili glasbila pa počasi razmišljajte, katero ljudsko pesem boste
ob koncu šolskega leta zapeli in jo spremljali z lastnimi glasbili ali z inštrumentom ali
z orffovimi glasbili. Prosim za povratno informacijo o izboru in načinu spremljave.
Želim vam le in uspešen dan.
učiteljica Tadeja Udovč
ŠPORT - Torek, 31. 3. 2020
- Sprehod in tek (poljubno izmenjuj hojo in tek)
- Po sprehodu oz. teku malo zapleši ali izvedi vaje za moč (lahko tudi oboje):
PLES:
https://www.youtube.com/watch?v=7X8eftN2mv0&list=PLV_8IqZFaGdssIs0yQMTRuczv06sVQbNP
VAJE ZA MOČ:

(Ponovi vsaj 2-krat in bodi pozoren/pozorna na pravilno izvedbo.)

https://www.youtube.com/watch?v=dF4X0LFvjGs

Ne pozabi na pitje vode!
Lep dan! Učiteljica Janja
ŠPO (fantje), 31.3.2020
Dober dan,
tečemo in hodimo približno 20 min, planet tv Svetovni prvak s kavča - 3. trening
Lp, učitelj Bojan

Navodila za delo za učence 6. razreda pri predmetu Tehnika in tehnologija
Torek, 31. marec 2020
Nadaljujemo z obravnavo obdelave lesa, spoznali bomo načine spajanja lesenih delov v
celoto (izdelek).
V učbeniku najdeš to poglavje na straneh 87 – 88.

Tvoja naloga je, da prebereš vsebino učnega gradiva OBDELAVA LESA – spajanje (učno
gradivo najdeš v spletni učilnici) ter si vsebino zapišeš v šolski zvezek. Če imaš možnost,
lahko tudi prilepiš fotografije.

6.b torek 31.3.2020 TJA
OUR HOUSE

• Poglej sliko in si v zvezek nariši tloris ali skico svohe
hiše/stanovanje. Pri vsaki sobi z angleško poimenuj sobo. Dopiši
izraze za sobe, ki jih nimaš doma.
• Dodaj še: Garage (garaža), garden (vrt) , driveway (dovoz), yard
(dvorišče), attic (podsrešje), basement/cellar (klet)
• Odpri UČBENIK stran 54 poglej si sliko in besedilo v rumenem
okvirčku. Dopiši si v zvezek tiste besede označene z modro,
katerih še ne poznaš.
• Sedaj pa utrjuj: In our house/apartment, there is.... (naštej
sobe)/there are...(za več sob).

