
Navodila za delo v petek, 27. 03. 2020 

1. ura MATEMATIKA 

ENAČBE, 27. 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. V zvezek napiši naslov ENAČBE. 

 

2. Za začetek preberi nalsednjo nalogo: 

 

Na tržnici branjevke ponekod uporabljajo uteži in tehtnico. Stric Jože je kupil jabolka. Branjevka jih je v vrečki 
postavila na tehtnico tako, da je bila tehtnica v ravnovesju. 

 

 

Ravnovesje na tehtnici lahko ponazorimo z matematičnim izrazom. Ker ne vemo, koliko tehtajo jabolka v vrečki, 
zapišemo neznano vrednost z malo črko x. 

 

x + 2 = 5 + 1 

 Zapisani izraz je izjavna oblika. Imenujemo ga enačba. 

 

3. Sedaj pa odpri SDZ na strani 59 in pozorno preberi okvirček Nauči se, kjer boš spoznal/-a, kaj je enačba, kaj 

rešitev enačbe, kaj množica rešitev in kako naredimo preizkus. 

 

4. Prepiši najprej definicijo ENAČBE ter si preriši tudi sliko, ki je pod definicijo. Slika je podobna tej: 

 

 



  

Zapiši/prepiši tudi preostale definicije v okvirčku Nauči se. 

 

5. Prepiši siv okvirček s klicajem. To je okvirček, kjer so zapisani načini reševanja enačb. 

 

6. V zvezek si zapiši nasledno nalogo in jo reši. Ko boš imel nalogo rešeno, poglej rešitev, ki ti jo podajam na 

dnu navodil za delo. 

 

Obkroži enačbe: 

 

5 + 𝑥 = 8,3         12 − 3,2 = 8,8          3 ∙ 𝑥 − 2 = 16         𝑦 + 2,3 = 453,6         675 − 4 ∙ 12 = 627  

 

 

 

Ko si pogledal rešitve, si ugotovil, da so enačbe le tri. Če si morda obkrožil še kakšno enakost več, si popravi 

in zraven z rdečo pripiši: 

Enačba mora nujno vsebovati neznanko, sicer to ni enačba, ampak enakost. 

 

 

7. Sedaj pa si po vrsti oglej rešena primera 1 in 2, ki si ju tudi prepiši. Za vsakega imaš tukaj še nekaj dodatne 

razlage. Ob prepisu iz SDZ si dopiši tudi mojo razlago. Presodi sam, če česa ne potrebuješ dopisati. 

 

PRIMER 1: 

Reševanje s preglednico 

 

Narišeš preglednico, ki ima 5 stolpcev, število vrstic se od naloge do naloge razlikuje.  

 

𝑥 leva stran desna stran primerjava vrednosti pravilnost izjave 

     

     

     

     

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V prvi stolpec vpišeš 

vrednosti iz osnovne 

množice. Če le-ta ni 

podana, si jih smiselno 

izbereš sam/-a. 

V drugi stolpec vpišeš 

levo stran enačbe in 

nato v vsaki vrstici 

vstavljaš dano 

vrednosti neznanke 𝑥. 

V tretji stolpec vpišeš 

desno stran enačbe. 

V četrtem stoplcu 

primerjaš vrednosti 

leve in desne strani 

enačbe.  

V zadnjem stolpcu 

pa označiš, kdaj je 

izjava, zapisana v 

četrtem stolpcu 

pravilna.  Rešitev 

enačbe je tista 

vrednost 𝑥, kjer 

dobiš pravilno 

izjavo. 



 

 

 

 

𝑥 𝑥 ∙ 12 47 + 13 primerjava vrednosti pravilnost izjave 

3 𝟑 ∙ 12 = 36 60 36 = 60 napačna 

4 𝟒 ∙ 12 = 48 60 48 = 60 napačna 

5 𝟓 ∙ 12 = 60 60 60 = 60 pravilna 

6 𝟔 ∙ 12 = 72 60 72 = 60 napačna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER 2: 

Reševanje s premislekom. 

 

(𝑥 − 5) ∙ 4 = 24 

Obarvani del (DEL, KI VSEBUJE NEZNANKO) si pokriješ s prstom in nato se vprašaš po tistem, kar ti ostane. 

V našem primeru torej: Koliko krat 4 je enako 24? 

 

Ugotoviš, da je rešitev 6. 

 

Pokril si izraz 𝑥 − 5 in ugotovil, da je enako 6. 

 Torej 𝑥 − 5 = 6. 

 Sedaj ponoviš postopek. Pokriješ si neznanko oziroma vse, kar je še morda zapisano z njo v oklepaju. 

 Tokrat neznanka nastopa sama (ni več zapisana v oklepaju), zato pokriješ le 𝑥. 

 𝑥 −5 = 6 

  Zopet se vprašaš podobno kot prej po preostanku: Koliko minus 5 je enako 6? 

Naloga nam 

poda osnovno 

množico, zato v 

prvi stolpec 

vpišemo dana 

števila.  

V levo stran 

namesto neznanke 

𝑥 vstavimo 

vrednosti. 

Izračunamo 

vrednost desne 

strani enačbe.  

Primerjamo  

vrednost leve in 

desne strani 

enačbe.  

Preverimo 

pravilnost izjev v 

predzadnjem 

stolpcu.  

Ker je tukaj 

vrednost leve in 

desme nstrani 

enačbe enaka, je 5 

rešitev enačbe. 



 Ugotoviš, da je rešitev 11. 

 Tako si prišel do rešitve enačbe (saj si si nazadnje pokril le x). Torej si ugotovil, da je 𝑥 = 11. 

 Prepiši še okvirček pod primerom 3. 

 Reševanje enačb z diagramom. 

𝑥 + 2 = 7   

 

Diagram narišemo tako, da s puščico ponazorimo računsko operacijo, ki nastopa v enačbi. 

 

korak 1: 

 

       +2  

𝑥               7 

 

korak 2: 

 

Do rešitve pridemo tako, da pričnemo pri koncu diagrama. Ker gremo v nasprotni smeri pridemo do rešitve 

z upoštevanjem, da je nasprotna operacija seštevanja odštevanje. Torej od števila 7 odštejemo 2 in dobimo 

rešitev 5. 

 

       -2 

𝑥    7   in ugotoviš, da je rešitev 5. 

  

 

Še malce težji primer, REŠEN Z DIAGRAMOM (tudi tega si prepiši): 

 

5 ∙ 𝑥 + 6 = 21  

 

 
 

 

 

8. Vse, kar si si danes prepisal/-a še enkrat preberi in si poskušaj čim več zapomniti. Vso danes zapisano snov 

boš namreč potreboval/-a prihodjno uro, ko boš rešaval/-a enačbe.   

 

Če ti karkoli ni razumljivo, mi piši. 

Obilo uspeha pri delu! 



Rešitev naloge: 

 

 

5 + 𝑥 = 8,3         12 − 3,2 = 8,8          3 ∙ 𝑥 − 2 = 16         𝑦 + 2,3 = 453,6         675 − 4 ∙ 12 = 627  

 

 

2. in 4.  ura SLOVENŠČINA (2 šolski uri) 

Dragi učenci, 

sedaj smo se že naučili, kaj je to glagol. Prav tako vemo, da moramo biti pozorni na besedice SE/SI in 

NE/NI, saj so prav tako del glagola. Vemo tudi, da lahko glagole SPREGAMO, torej jih postavljamo v 

različna števila in osebe.  

Danes te čaka malo utrjevanja. Naloge, ki jih pripenjam, in še kakšna interaktivna za popestritev, te čakajo 

v spletni učilnici. 

Se vidimo! 

1. Preberi besedilo. 

Z mamo in mlajšim bratom grem na dolg sprehod.  Največkrat srečamo sosedove otroke, ki jih 

babica pošlje  v bližnjo trgovino. Prinesejo ji  dve beli štruci kruha, alpsko mleko in tri kilograme 

slastnih hrušk. Če ostane kaj denarja, si lahko kupijo tudi manjšo čokolado. 

 

Besedilo si prilepi/prepiši v zvezek, nato pa reši spodnje naloge. 

a) Izpiši vse SAMOSTALNIKE. 

b) Izpiši vse PRIDEVNIKE. 

c) Izpiši vse GLAGOLE. 

 

2. V zvezek spregaj glagole HODITI, BRATI, VESELITI SE.  

3. Napiši kratko zgodbico, v kateri zapiši, kaj vse te dni počneš doma. Zgodbico boš 

zapisal/-a v 1. osebi (JAZ) ednine. Naj se prične takole: 

Vsak dan si zjutraj najprej privoščim zajtrk. Nato …. 

 

Zgodbo poljubno nadaljuj. Napiši vsaj 5 povedi. V zapisani zgodbici podčrtaj oz. 

obarvaj glagole. 

 

 



3. ura ANGLEŠČINA 

Pozdravljen šestošolec, šestošolka, 

prejšnjo uro smo spoznali vremenske izraze v angleščini. Tokrat pa te čakajo naloge v delovnem 

zvezku na naslednjih straneh: 

stran 117/ naloga 29,  

stran 118/ naloga 30a,  

stran 120/ nalogi 33, 34,  

stran 121/ naloge 35, 36, 37. 

V naslednjem tednu dobiš rešitve za naloge. 

  

Prijeten vikend ti želim. Ustvari si ga po svoje, 

učiteljica Mojca Vidmajer 

 
 

5. ura ŠPORT 

Vaje izvajaš v opisanem zaporedju, vsaka vaja 15 ponovitev, vmes 15 sekund odmora; 

Ko opraviš vse vaje imaš 3 minute odmora (pijača); narediš 4 kroge/serije 

Za večjo motivacijo lahko slediš vajam na videu (link spodaj), delaš kolikor lahko, pomembno je da se 

dobro počutiš ko si aktiven. 

Opis vaj (pod znakom * je lažja vaja): 

#1- »pajac« poskoki v razkorak in nazaj-roke narazen nad glavo, * poskoki samo v razkorak in skupaj 

#2- dvig trupa »trebušnjaki«, *leža na hrbtu s pokrčenimi koleni ki jih zibaš levo-desno 

#3- poskok visoko z rokami gor nato v položaj opore na rokah, *poskok visoko z rokami gor in nato v 

počep 

#4- sklece na kolenih, * sklece ob steni 

#5- nizki skiping, * dvigovanje kolen visoko v poljubni hitrosti 



 

https://www.popolnapostava.com/vaje-lastno-tezo-doma/ 

VESELO NA DELO  

 

 

7. ura NEMŠČINA 

Navodila se nahajajo v spletni učilnici. 

https://www.popolnapostava.com/vaje-lastno-tezo-doma/

