NAČRT DEJAVNOSTI ZA POUK NA DALJAVO : 6. RAZRED (3. teden, od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020)
Pozdravljeni šestošolci!
Spodaj smo za vas pripravili urnik dejavnosti, ki jih boste opravljali v 3. tednu pouka na daljavo. Lahko vidite, da smo urnik spremenili in se
razlikuje od vašega običajnega urnika. Kot lahko vidite, ni več toliko šolskih ur in na urniku tudi ni več vseh predmetov, ki jih imate sicer na
vašem urniku.
Dejavnosti bo v tem tednu manj, kar pomeni, da se pričakuje, da boste vse dejavnosti uspeli izpeljati v tem tednu. Predvsem vam svetujemo, da
se urnika tudi držite in si dejavnosti ne prenašate na naslednje dni.
Če pa vam bo ostalo še kaj časa, imate sedaj tudi priložnost, da uredite kakšne dejavnosti ali vsebine za nazaj; morda veste, da se pri kateri snovi
v zaostanku, morda še niste v preteklih dveh tednih uspeli opraviti vse naloge, ki ste jih dobili zastavljene).
Podrobnejše opise dejavnosti boste prejeli za posamezne predmete tako kot ste do sedaj, preko šolske spletne strani ali spletnih učilnic učiteljev.
V kolikor pri delu s spletnimi učilnicami rabite pomoč, se obrnite name; pišite mi na elektronski naslov: katja.nemec@gmail.com. Novost v tem
tednu je pa ta, da dejavnosti ne boste prejeli za cel teden naenkrat, ampak bodo objavljene sproti za vsak dan po predmetih. Zato je vaša naloga,
da spremljate objave na šolski spletni strani vsak dan sproti (navodila za delo bodo namreč objavljena vsak dan do 8. ure zjutraj).
URA

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

LUM

SLJ

Skrb za osebno higieno: Ali si si danes že temeljito umil roke?
Preden začneš z delom za šolo, za vsaj 10 minut prezrači prostor, v katerem boš delal za šolo.

1.

TJN

SLJ

MAT

Prosti čas: ponavljanje,

Ponovitev glagola

Decimalna števila v

Velikonočna voščilnica

utrjevanje snovi

Domače branje

vsakdanjem življenju

in zapis praznikov

Ogled inf. oddaje

2.

NPZ SLJ

GEO
Utrjevanje 1. poglavja,
geografska lega)

3.

NAR

GOS

TJN

GUM

Pridobivanje električne

Branje snovi v učbeniku

Prosti čas: ponavljanje,

Ogled oddaje »Muzika

utrjevanje snovi

je to«

energije

ŠPORT: po opravljenem delu za šolo je čas za šport, torej po vsakih 45 minutah je čas za 15 - 20 minut športa.
OPOMBE:

