
Navodila za delo v četrtek, 26. 03. 2020 

0. ura DOPOLNILNI POUK PRI MATEMATIKI 

1. V preteklih urah si spoznal reševanje matematičnih problemov s sklepnim računom. 

Odpri SDZ na strani 37 ter preko rešenih primerov ponovi, kako besedilne naloge 

rešujemo s sklepanjem.  

 

2. Reši naslednje naloge. Dodano imaš sliko reševanja nalog. V kolikor katere izmed 

nalog ne razumeš ali ne dobiš prave rešitve, mi prosim svojo težavo sporoči na mail: 

damjana.podpecan@gmail.com.  

 

Obilo uspeha pri reševanju. 

 

1. naloga 

 

1 liter olja tehta 0,9 kg.  

a) Koliko tehta 5 litrov olja? 

b) Koliko tehta 12 litrov olja? 

 

 2. naloga 

 Stroj izdela v osmih urah 400 žebljev. Koliko žebljev naredi v eni uri? 

 

 3. naloga 

 Kolesar prevozi v 3 urah 18 km dolgo pot. 

a) Kolikšno pot prevozi v 5 urah? 

b) Kolikšno pot prevozi v 7 urah? 

 

 4. naloga 

 V tovarni izdelajo 376 torb v 8 urah. 

a) Koliko torb izdelajo v 1 uri? 

b) Koliko torb izdelajo v 3 delovnih dneh, če vsak dan delajo 8 ur? 

 

 5. naloga 

 1 gram srebra stane 2 €. Koliko srebra dobiš za 12 € in koliko za 5€. 

mailto:damjana.podpecan@gmail.com


Rešitve: 

 

 



 

 

 



 

 

1. in 5.  ura NARAVOSLOVJE (2 šolski uri) 

Dragi naravoslovci 6. a, 

posredujem gradivo, ki je v spletni učilnici objavljeno že od ponedeljka. Veseli me, da ste se v 

veliki meri že pridno odzvali in verjamem, da bomo skupaj zmogli. Pričakujem te v spletni 

učilnici, kjer objavljam novičke, vprašanja, dodatne naloge, in kjer se lahko »slišimo«. 

Čuvajte se in ostanite zdravi, 

učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

___________________________________________________________________________ 

Naslov v zvezek:  KORENINA 

Ponovi kalitev semena ob ogledu posnetka: https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI . 

Besedilo in vsa vprašanja si prepiši v zvezek. Razdelila sem jih po delčkih na podoben način kot so 

odstavki v učbeniku. V poševnem tisku so dodatne usmeritve za delo.  Delaj s pomočjo učbenika na str. 

65-67. Želim ti veliko uspeha! 

 

1. Osnovna zgradba korenin/ Koreninski vršiček 

Preriši skico  in odgovori na vprašanja. (Nekateri ste skico narisali pri zadnji uri) 

https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI


      

a) Kje leži koreninski vršiček? 

b) Kaj se dogaja v rastnem delu koreninskega vršička? 

c) Kje izraščajo koreninski laski in zakaj jih rastlina potrebuje? 

č) Kakšna je naloga koreninske čepice in kje se nahaja? 
 
 

2. Naloge korenin 

a) Opiši 3 naloge korenin. 

b) Kako rastlina črpa vodo z raztopljenimi mineralnimi snovmi? 

c) Preriši sliki dveh koreninskih sistemov (levo kaktus, desno regrat). Kje rasteta rastlini s takim 

koreninskim sistemom? Razloži, zakaj je to pomembno. 

 

3. Vrste korenin 

Prepiši besedilo, preriši korenine (po želji prilepi) in slikice korenin opremi s podatki: vrsta 

korenine, naloga korenine,  ime rastline. Slikice so enake kot v učbeniku. 

- PRAVE KORENINE: imajo razvito glavno in stranske korenine. 



 

- NADOMESTNE KORENINE: nastanejo iz stebla ali lista. So različnih oblik. 

 

 

Dodatna dejavnost: Pripravi potaknjenec rastline 

Rastline lahko razmnožujemo tako, da odtrgamo list ali steblo na odrasli rastlini in ta del 
položimo v vodo dokler se ne razvijejo korenine. Če imaš možnost, pripravi potaknjenec sobne 
(ali druge) rastline.   
 
 

2. ura SLOVENŠČINA 

Dragi učenci,  
upam, da ste sedaj že vsi z mano v spletni učilnici. Če komu še ni uspelo, objavljam kratka 
navodila tudi tukaj. 
 
Če včeraj nisi delal/-a po navodilih v spletni učilnici, si najprej v zvezek zapiši naslov GLAGOL, 
nato pa zapiši še … 

 
GLAGOLI SO BESEDE, S KATERIMI POVEMO, KAJ KDO DELA ALI KAJ SE Z 

NJIM DOGAJA. Izražajo dejanje, dogajanje in stanje. 

 
Npr. Tomaž piše nalogo. Beseda PIŠE je glagol, saj nam pove, kaj Tomaž dela. 



Glagol je lahko sestavljen iz ene, dveh ali več besed. 

 

POMEMBNO: Besedice se/si ali ne/ni so prav tako del glagola. 

Npr. jezijo se, ne dobi. 
 

Tomaž se v svoji sobi uči. (Kaj dela Tomaž? Se uči.) 

 
V DZ 2 je bilo potrebno rešiti naloge na str. 14 in 15. 
 
Danes boš spoznal spoznala, da lahko glagolom določimo OSEBO in ŠTEVILO. Tu ti bo prišlo 
prav znanje, povezano z osebnimi zaimki. 
 
V zvezek zapiši … 
Postavljanje glagola v različna števila in osebe imenujemo SPREGANJE 
(=PREGIBANJE PO OSEBI IN ŠTEVILU). 

 

Ločimo tri osebe (1., 2. in 3. osebo) in tri števila (ednino, dvojino 

in množino). 

 

Sedaj pa si poglej, kako spregamo glagol PISATI (prepiši v 

zvezek). 

 

ŠTEVILO                     

OSEBA 

EDNINA DVOJINA MNOŽINA 

1. OSEBA (jaz) pišem (midva) piševa (mi) pišemo 

2. OSEBA (ti) pišeš (vidva) pišeta (vi) pišete 

3. OSEBA (on/ona) piše (onadva) pišeta (oni) pišejo 

 
Besede v oklepaju so  osebni zaimki, s katerimi si pomagamo pri spreganju glagola. 
 
V zvezek spregaj glagol HODITI, nato pa še glagol BITI. Pri glagolu BITI ti malo pomagam – 
(jaz) sem, (ti) si … Kako naprej? Spomni se na angleščino. 
 
V DZ 2 reši še nalogo 9 in 10 (začne se na str. 17, konča na str. 20). 
 
 

3. ura GEOGRAFIJA 

LETNI ČASI 2 
 
1. Za naslednjih nekaj dni spremljaj dolžino dneva in noči. V zvezek si nariši tabelo in jo 

izpolni.  
V pomoč sta ti spletni strani:  
http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/ast_kalk.html   
https://vesolje.net/koledar/koledar.php 
 

http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/ast_kalk.html
https://vesolje.net/koledar/koledar.php


 
Pri prvi spletni strani  lahko  spreminjaš dneve in oddaljenost od ekvatorja.  
Širina v obrazcu pomeni oddaljenost od ekvatorja, dolžina pa oddaljenost od začetnega 

poldnevnika.  
Geografska širina in dolžina pa nista nič drugega kot koordinate nekega kraja.  
 
2. V zvezek skiciraj tloris vaše hiše ali stanovanja (ni potrebno z ravnilom in niso potrebna 

prava razmerja). Zjutraj spremljaj sončni vzhod (če bo seveda jasno) in označi na skici, kje 
v teh dneh vzhaja sonce.  
Če imaš kompas, določi stran neba, na kateri sedaj vzhaja sonce.  
Mogoče veš, kje vzhaja pozimi in kje poleti? 

 
 

4. ura GLASBENA UMETNOST 

Dragi učenec, učenka! 

Najprej preglej zvezek kako je urejen. V njem morajo biti zapisi vseh inštrumentalnih skupin - PIHALA, 

TROBILA, BRENKALA, GLASBILA S TIPKAMI/KLAVIATURO, TOLKALA, GODALA,; 

zapis o KOMORNIH INSTRUMENTALNIH SKUPINAH IN O ORKESTRU.  

Najprej ponovi, kateri instrumenti spadajo v kakšno skupino;  

nato prepiši s power pointa o PROGRAMSKI GLASBI in poslušaj skladbo Vltava.  

Uspešni boste ko: 

 boste prebrali power point ali v učbeniku o programski glasbi, 

 poslušali skladbo Vltava in prepoznali dogajanje ;       

 Vse najdeš na internetni strani   https://padlet.com/mijanovak56/m3mybvdruemr 

Poišči za 6. a in č razred ! Želim ti veliko uspeha in dobre volje! Ne pozabi zapeti pesmi, ki si se jih 

naučil pri pouku. 

Lep pozdrav, Mija 

datum vzhod zahod dolžina dneva 
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