
0. URA: DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINA 

Gradivo se nahaja v spletni učilnici. 

1. in 3. URA: SLOVENŠČINA 

Gradivo se nahaja v spletni učilnici. 

2. URA: ŠPORT  

3. IN 4. URA: MATEMATIKA 

ENAČBE, 31. 3. 2020  

Vsa navodila za današnje delo najdeš tudi v spletni učilnici za matematiko. V kolikor se še nisi vpisal/-

a, te vabim, da to storiš. Zaenkrat pa ti naloge ponujam tudi tukaj. 

SDZ 59 – 62 

1. Prejšnjo uro si spoznal/-a, kaj so to enačbe ter načine reševanja. Ponovno preberi svoje 

včerajšnje zapiske in snov ponovi. 

 

2. Sedaj pa pozorno preberi in v zvezek prepiši še rešen primer 3. Pri tem primeru moraš zapisati 

enačbo po besedilu. Vse je podobno kot pri zapisu izraza po besedilu, le da tukaj zapišeš 

enačbo.  

V pomoč pri zapisu enačbe ti je tudi naslednji zapis, ki ga najdeš tudi v SDZ in si ga prepiši v 

zvezek: 

 
 

3. Sedaj v zvezek napiši naslov: VAJA. 

 

4. V SDZ na straneh 61 in 62 reši naslednje naloge: 10, 11, 12, 13. Nato pa v zvezek še naloge iz 

poglavja Utrdi znanje, in sicer naloge: 16, 17 in 18. 

 

Prilagam sliko rešitev, da si jih lahko preveriš, lahko pa si jih ogledaš tudi na spodnji povezavi: 

https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del_2019.pdf  

 

V kolikor želiš rešiti še kakšno nalogo več, reši preostale naloge v SDZ, nekaj dodatnih nalog pa imaš 

tudi v učbeniku na straneh 197 in 198, in sicer nalogi 22 in 23. 

https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del_2019.pdf


 

V primeru nejasnosti, mi piši. 

 

NEENAČBE, 31. 3. 2020  

Vsa navodila za današnje delo najdeš tudi v spletni učilnici za matematiko. V kolikor se še nisi vpisal/-

a, te vabim, da to storiš. Zaenkrat pa ti naloge ponujam tudi tukaj. 

SDZ 63 – 65  

V preteklih urah smo se naučili reševati enačbe. Reševali smo jih na različne načine, s 

preglednico, z diagramom in s premislekom. Danes pa si bomo ogledali, kaj so to neenačbe in 

kako jih rešujemo. 

1. V zvezek napiši naslov: NEENAČBE 

 



2. Pozorno preberi okvirček Nauči se na strani 63 v SDZ in ga nato tudi prepiši v svoj zvezek. 

Izvedel/-a boš, kaj je neenačba, kaj je rešitev neenačbe ter pomen znakov za neenakost. 

 

3. Poleg prepisanega okvirčka si z redečo napiši še naslednje: 

 

45 + 3 < 50   neenakost 

45 + 𝑥 < 50  neenačba (neenačba mora vsebovati neznanko, sicer je to neenakost) 

 

4. Preberi in v zvezek prepiši vse tri rešene primere. Videl boš, da je način reševanja neenačb zelo 

podoben reševanju enačb, le da pri neenačbah dobiš več rešitev. 

 

5. V SDZ na straneh 64 in 65 reši naloge: 22, 23, 24, 25. V zvezek pa reši še naloge: 27, 28 in 29. 

 

Prilagam sliko rešitev, da si rešene naloge lahko preveriš, lahko pa si jih ogledaš tudi na spodnji 

povezavi: 

https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del_2019.pdf  

 

V kolikor želiš rešite še kakšno nalogo več, reši preostale naloge v SDZ, nekaj dodatnih nalog pa imaš 

tudi v učbeniku na strani 201, 202, in sicer naloge: 30, 34, 37, 38, 40*. 

 

V primeru težav in nejasnosti, mi piši. 

 

https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del_2019.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. URA: ANGLEŠČINA  

Dragi šestošolec, šestošolka, 

ali morda veš, kako v angleškem jeziku nekaj predlagamo? Odpri učbenik ali e-učbenik 

http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-4_datoteke/Page1372.htm na strani 123 ter 

preberi besedilo. Besedilo lahko tudi poslušaš. Za zvok klikni na glasbeno zgoščenko na levi 

strani. 

http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-4_datoteke/Page1372.htm


Preberi in prepiši REMEMBER BOX iz učbenika ali e-učbenika http://e-

gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-4_datoteke/Page1372.htm  na strani 123 v zvezek. 

Preberi in prepiši tabelico iz učbenika ali e-učbenika http://e-

gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-4_datoteke/Page1375.htm  str. 124, naloga 2 v zvezek. 

Če kakšne besede ne razumeš, jo poišči v spletnem PONS slovarju 

https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-angleščina/prevajalnik . 

 

Reši naloge v delovnem zvezku na naslednjih straneh: 

stran 115/ naloge 24, 25, 26 

stran 116/ naloga 27** 

stran 117/ naloga 28**. 

 

Rešitve dobiš prihodnjič. 

 

Congratulations! Well done. 

Have a great day. 

Mojca Vidmajer 
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