NAČRT DEJAVNOSTI ZA POUK NA DALJAVO : 6. RAZRED (7. teden, od 4. 5. do 8. 5. 2020)
Šestošolci, pred vami je urnik dejavnosti, ki jih boste opravljali v 7. tednu učenja na daljavo.
Predmeti so na urniku ta teden razporejeni, kot tisti teden pred počitnicami.
Podrobnejše opise dejavnosti za posamezne predmete boste prejeli tako kot ste do sedaj, preko šolske spletne strani ali preko spletnih učilnic
učiteljev. Vsak dan je zato potrebno spremljati navodila učiteljev; v kolikor imate glede dodatne razlage navodil še vprašanja, se prosim obrnite
na posameznega učitelja preko medijev, ki jih trenutno uporabljate za komunikacijo z učitelji (elektronska sporočila, telefon).
Da se boste lažje orientirali, lahko pod urnikom najdete povezave do spletnih učilnic učiteljev.
V kolikor imate dodatna vprašanja, mi pišite na mail katja.nemec@gmail.com.
Veliko uspeha vam želim pri vašem delu!
URA

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

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.

NAR
Steblo in korenine

SLJ
Ponavljanje, utrjevanje
Preverjanje - ustno

2.

3.

MAT

GEO

Obseg pravokotnika
in kvadrata;

GUM

Enote za merjenje

Ritem s kozarčkom

ploščine

TJN
Zdrava in nezdrava

Uporaba zemljevida

prehrana

TIT

GOS

ŠPO

MAT

LUM

na spletni strani šole

Na kakšne načine lahko

Skok v višino

Merjenje dolžine

Prostorsko oblikovanje

in ploščine – vaje

pripravim hrano?

(hiša domačega
ljubljenčka)

4.

RU

NIZ TIT

Preko spletne učilnice

na spletni strani šole

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

Povezave do spletni učilnic:
1. SLOVENŠČINA: https://padlet.com/rauterkarmen/xvxtmsk3pboq
2. MATEMATIKA: https://skupnost.sio.si/enrol/index.php?id=10055
3. NEMŠČINA: https://skupnost.sio.si/enrol/index.php?id=10316
Navodila za ostale predmete najdete na šolski spletni strani pod e-gradiva, kjer najdete tudi tedenski urnik:
https://egradiva.splet.arnes.si/6-razred/

