GLASBENA UMETNOST, 14.4.2020

Pozdravljeni dragi šestošolci!
Danes vam pošiljam dve predstavitvi brenkal. Prosim, če predstavitvi natančno pregledate. Vsi tisti,
ki mi predstavitve niste še oddali, prosim, da to storite do naslednjega ponedeljka, 20. 4. 2020.
Predstavitvi sta v priponki.
Uživajte pri delu.
učiteljica Tadeja Udovč

SLOVENŠČINA, Torek, 14. 4. 2020 – 4. teden
Pozdravljeni, šestošolci!
Srečanje s to prečudno korono nam je dalo vetra, kajne?
Doma smo, pa bi bili raje v šoli. Se spomnite, kako smo vzdihovali in stokali in
čakali na petek?
Zdaj ga imamo, dolgi, dolgočasni petek, ki ga ni konca…
Radi bi bili skupaj.
Radi bi klepetali.
Radi bi se smejali.
Celo zaljubili bi se raje, kot pa bili doma, haha…
Seveda, drug brez drugega ne moremo. Tudi to se lahko naučimo od
gospodične Korone.
Ta teden bo čas za gledališče – naj se predstava začne.

Oglej si zanimivo gledališko predstavo, ki jo najdeš na
tej povezavi.
https://youtu.be/LVpXPSL0TUc

ali pa poiščeš YOUTUBE in v iskalnik vpišeš:

Gledališka predstava SROTE
Mladinska gledališka skupina KUD KAMOT

Predstava SROTE je priredba znane zgodbe o Erazmu in potepuhu, ki jo je napisala Astrid
Lindgren.

Po ogledu predstave pa v oblačke vpiši nekaj stvari, ki si jih takoj pripravljen podariti
nekomu, za katerega veš, da jih nujno potrebuje!
PODARIM:

V zvezek napiši naslov:
SROTE (gledališka predstava),
nato pa nariši še ilustracijo.

TOREK, 14. 4. 2020:
- Sprehod in tek (5 minut hoje - 5 minut teka – 5 minut hoje – 5 minut teka – 5 minut hoje)
- Gimnastične vaje
- POSKOKI (15-20 metrov): sonožni, po eni nogi, po drugi nogi, žabji

Navodila za delo za učence 6. razreda pri predmetu Tehnika in tehnologija
Torek, 14. april 2020
Danes te v spletni učilnici čaka preverjanje znanja o obdelavi lesa.
Preverjanje znanja je v obliki kviza, ki ga rešuješ neposredno v spletni učilnici. Reši ga do
četrtka, 16. aprila 2020.
Če boš imel težave, mi piši na katka.krnc@gmail.com.
Želim ti veliko uspeha pri reševanju!

ANGLEŠČINA, TOREK, 14.4.2020
1. Jump, jump, jump!

Skači igrico za utrjevanje glagola z glagoli: build (graditi), cook (kuhati), write (pisati),
hear (slišati), speak (govoriti), tako, kot smo to počeli v šoli.
Npr: I build, you build, he builds, she builds, we-you-they build. I don´t build, you
don´t build, he doesn´t build, she doesn´t build, we-you-they don´t build. Do I
build? Do you build? Does he build? Does she build? Do we built?
2. Nato reši kahoot za utrjevanje present simple: greš na kahoot.it in vpiši

PIN: 06091027, https://kahoot.it/challenge/06091027?challenge-id=033a5df2-aec8-424c-95733d0bcac38567_1586589018533

PROSIM VPIŠI SE Z IMENOM IN PRVO ČRKO PRIIMKA!

3. V učbeniku na strani 55 preberi besedilo pod vajo 7a in označi na tlorisu

katera je soba A, B C, D in E. Napiši npr. kitchen kar v tloris.

