
6. b – Učno gradivo za 26. 3. 2020 

Dragi učenci in učenke 6. b – prosim, če za delo uporabljate spletno 

učilnico, kjer lahko tudi postavljate vprašanja učiteljici/ učitelju. 

 

0. ura  - Dopolnilni pouk - matematika, Damjana Podpečan 

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€. 
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1. ura  in 3. ura - Slovenščina, Dobrila Vučenović 

Dragi učenec/draga učenka, 
 

upam, da si sedaj že z mano v spletni učilnici. Ustvarila sem novo učilnico za tvoj 
razred, tako da zdaj vstopaš v 6. B. Če še nisi pristopil/a, stori to zdaj. 
 
Priporočam, da delaš sproti, saj boš le tako lahko sledil/a snovi. Danes imamo dve uri 
slovenščine in pričenjamo z novo snovjo. Spoznali bomo, kaj so to GLAGOLI. 
 

 

1. V zvezek prepiši naslednjo snov: 

 

GLAGOLI 

 

Glagoli so besede, ki izražajo dejanje, stanje in dogajanje. Povedo nam torej, 

kaj kdo dela, kaj se z njim dogaja in v kakšnem stanju je. 

V povedi ga poiščemo tako, da se vprašamo: KAJ KDO DELA/POČNE? KAJ SE 

DOGAJA? 

Primeri: 

Mama kuha kosilo. ---- Kaj dela mama? KUHA – ta beseda je torej glagol 

Zunaj sneži. Kaj se dogaja? ---- SNEŽI – ta beseda je glagol 

Maja je moja sošolka. JE – tudi ta besedica je glagol, izraža pa stanje (Maja obstaja)  

 

GLAGOL NI VEDNO ENA SAMA beseda, sestavljen je lahko iz dveh ali več besed. 
Besedice se/si ali ne/ni so prav tako del glagola.  
 

Primera:  

V knjižnici si izposodimo knjige. ---- Kaj naredimo?  SI IZPOSODIMO – obe besedi 

sta glagol 

Ne dotikaj se umazanih površin. --- Česa ne počni? NE DOTIKAJ SE – vse tri besede 

so glagol 

 

2. Delo v delovnem zvezku 

Zdaj pa odpri delovni zvezek, 2. del, na strani 13 in začni z reševanjem nalog: str. 13, 

1. naloga; str. 14, naloge 2, 3 in 4,; str. 15, 5. naloga (po izbiri, je malo bolj zahtevna), 



6. naloga; str. 16, 7. naloga. Med reševanjem nalog ne pozabi na prebiranje vseh 

rumenih in rdečih okvirčkov, saj prinašajo dodatno razlago. 

Danes boš spoznal/a tudi, da lahko glagolom določimo OSEBO in ŠTEVILO. Tu ti bo 

prišlo prav znanje, povezano z osebnimi zaimki. 

3. 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.  
 
Razpredelnico 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? 
 
V DZ 2 reši še nalogi 9 in 10 (začne se na str. 17, konča na str. 20). Kdor želi, naj 
reši tudi 8. nalogo na 16. strani. 
 
Želim ti veliko uspeha pri delu. 

To bi bilo to, zdaj pa poglej naloge v spletni učilnici in jih reši.  

Če česa ne razumeš, me vprašaj. Pišeš mi lahko na e-naslov 

dvucenovic@gmail.com ali pa v sporočila preko komunikacije – oblaček desno zgoraj 

v eA.  

 

 

 Ko klikneš oblaček, se ti odpre možnost pošiljanja sporočil 



2. ura  - Matematika, Danica Gobec 

VZORCI (SDZ 46 – 48), 26.3 

1. V zvezek napiši naslov Vzorci. 

 

2. Odpri SDZ na strani 46 in pozorno preberi okvirček Nauči se, kjer boš spoznal/-a, kaj je 

vzorec, kaj osnovni gradnik in kako vzorci sploh nastanejo. 

 

3. Okvirček Nauči se, ki si ga pozorno prebral/-a, prepiši v zvezek. 

 

4. Preden nadaljuješ z rešenimi primeri in nalogami, se malo ozri okoli sebe in najdi ter 

zapiši tri primere vzorcev, ki jih opaziš v svoji okolici (npr. črtasta majica, vzorci na prtu 

in podobno).   

 

5. Sedaj pa pozorno preberi rešene primere in si jih prepiši v zvezek. Pazi, da bo tvoj zapis 

oziroma prepis urejen (primer 1 ter prepis, primer 2 ter prepis itd). 

 

6. V SDZ na straneh 47, 48 reši naloge 25, 26 in 27. Nato pa v zvezek reši še naloge 28, 29, 

30 in 31. Preveri svoje rešitve z rešitvami, ki jih najdeš na spodnji povezavi: 

https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del

_2019.pdf 

V kolikor se pri kateri nalogi zatakne, mi lahko pišeš. 

 

7. Sedaj pa oblikuj in v zvezek nariši še vsaj en svoj vzorec.  

  

8. V kolikor želiš rešiti še kakšno nalogo več, reši še nalogo 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


4. ura  - Šport (dekleta), Simona Tomšič 

SPLOŠNA KONDICIJSKA PRIPRAVA 

 

 

1) OGREVANJE  

 

7 poljubnih gimnastičnih razteznih vaj,  

ki jih izvajamo pri urah športne vzgoje 

 

 

 

2) GLAVNI DEL 

 

- Počepi s poskokom 10x 

- Izpadni korak naprej leva in desna noga izmenično 10x 

- Sklece 10x 

- ''Mountain climber'' 20 sekund (slika 4) 

- razovka ( lastovka ) na eni nogi, nato še na drugi 

 

 

3) ZAKLJUČNI DEL  

 

- Pozdrav soncu 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ura  - Šport (fantje), Žan Ocvirk 

 

 

 

5. ura  - Geografija, Irena Ramšak 

 V zvezek zapiši nov naslov LETNI ČASI.  

 
 

1. V učbeniku stran 37 levo zgoraj  preberi besedilo Zakaj so pozimi noči daljše in ga v 

celoti prepiši. Naslova ne prepišeš. 

2. Nato odpri U 40 in brez podnaslovov izpiši bistvo iz besedila (Zakaj je poleti topleje kot 

pozimi).   

3. Nato pa iz U 40  prepiši značilnosti položaja sonca na datume 21. 3. , 21. 6., 23. 9. in 

21. 12. – vse dobesedno prepišeš.  

Za 21. 6. piše, da je dan najdaljši, ti pa pripišeš še, da je noč najkrajša. 

 Enako velja za 21. 12, ko je dan najkrajši, noč pa najdaljša.  

4. V delovnem zvezku reši nalogo na strani 71.  

 

Za lažjo predstavo prilagam tudi skico.  



 

 


