
6. b – Učno gradivo za 31. 3. 2020 

Dragi učenci in učenke 6. b – vso gradivo najdete tudi v spletni 

učilnici. 

0. ura – Dopolnilni pouk – slovenščina, Dobrila Vučenović 
 
Iz naslednjih povedi izpiši glagole.  

Nika je moja najljubša sestrična. Obiskuje osnovno šolo v Ljubljani, kjer tudi živi. Hodi 8. 

razred. V prostem času se ukvarja s športom, trenira namreč atletiko, tek na 60 m. Velikokrat 

se odpravi na plavanje. Po plavanju pa se sprosti ob dobri glasbi. Zvečer pogleda kakšen film 

in svoj dan zaključi okoli 21.  

 
Vaša učiteljica  Dobrila Vučenović 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ura  - Šport, Žan Ocvirk 
 

1. Uvodni del: (šola teka na mestu in dinamične raztezne vaje). Vsako vajo izvajate približno 
30 sekund.  
- šola teka (tek, nizki skiping, visoki skiping, zametavanje, striženje, enonožni poskoki po levi 
nogi, enonožni poskoki po desni nogi).  
- dinamične raztezne vaje (kroženja: z glavo, z rameni, v bokih, s koleni, z gležnji in v 
zapestjih. Odkloni, predkloni in zakloni). 
 
2. Glavni del: 
- naredi tri kroge opisanih vaj in v 'zapiske' zabeleži svoj najboljši rezultat. 
 
Veliko zabave ob izvajanju vaj in ostanite zdravi!  
 
 

NALOGA - OPIS REZULTAT 

1 minuto izvajaj trebušnjake (roki prekrižaj čez prsni koš, nogi zatakni pod trdno 
oporo ali naj ti jih med izvajanjem vaje drži pri tleh). Vsakič se dvigni tako visoko, 
da se s komolci dotakneš kolen, roke morajo ostati med izvajanjem naloge 
neprestano prekrižane na prsnem košu. Kot rezultat napiši število ponovitev. 

 
 

Št. Ponovitev v 
1 minuti: 
 
___________ 

Sklece: ne meri časa, ampak naredi največ pravilnih sklec, kolikor zmoreš 
zaporedoma, eno za drugo. Kolena ne smejo biti na tleh, pogled je usmerjen 

naprej. Zapiši realen rezultat – bolje ena, kot nobena 😊 

  
 

Maksimalno 
št. ponovitev: 
 
___________ 

Počep ob steni: Zavzemi položaj smučarskega počepa ob steni (hrbet v stiku s 
steno, kot 90 stopinj med stegni in meči, obe stopali na tleh). Poskrbi, da ti pri  

Maks. čas: 
 



izvajanju vaje ne drsi, najbolje je, če jo izvajaš bos/a ali v supergah. Štopaj, 
največ koliko časa zdržiš v tem položaju, zapiši rezultat v minutah in sekundah. 

 
 

___________ 

 

Ravnotežje: Štopaj, koliko časa zdržiš v stoji na eni in koliko na drugi nogi. Desna (čas): 
____________ 
Leva (čas): 
____________ 
 

Deska (plank): Postavi se v pravilen položaj deske na podlahteh (komolci so pod 
rameni, podlahti sta vzporedni in v širini ramen, nogi sta iztegnjeni, hrbet je 
raven – gležnji, kolena, medenica in ramena so v isti liniji). Štopaj, koliko časa 
lahko vztrajaš v tem položaju. 

 
 

Maks. čas: 
 
___________ 

Poskočni Janezi (jumping jack): Štopaj, največ koliko ponovitev lahko narediš v 1 
minuti. Roki morata biti iztegnjeni, nad glavo se morata dlani dotakniti ena 
druge (plosk) – nogi sta takrat v razkoraku, ko skočiš z nogama skupaj, se roki 
dotakneta stegen. 

Št. Ponovitev v 
1 minuti: 
 
___________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



1. ura  - Šport, Simona Tomšič 
 

VADBA PO ČRKAH TVOJEGA IMENA 

Pod vsako črko se skriva določena vaja. Za izvajanje vaj uporabi svoje ime, nato še priimek. 

Če kdo želi, lahko poskusi narediti tudi vse vaje po vrsti abecede. V tem primeru bo trening visoko 

intenziven.       

 

 

– 20x dvig trupa (trebušnjaki)     – 20 sekund visoki skiping   

– 30 sekund sed ob steni     – 10 sklec     

– 15x dvig nog in trupa (zapiranje knjige)   – 1 minuta tek na mestu   

– 10 sklec       – 20 počepov    

– 20 sekund visoki skiping     – 20x dvig trupa (trebušnjaki)  

– 20 počepov      – 20 sekund nizki skiping   

– 2 minuti tek na mestu     – 12 sklec     

– 2 minuti tek na mestu     – 30 sekund sed ob steni  

– 40 sekund pajac poskoki (jumping jack)   – 40 sekund pajac poskoki (jumping jack) 

– 20 sekund nizki skiping     – 20 sekund visoki skiping    

– 15x dvig trupa (trebušnjaki)    – 1 minuta tek na mestu   

– 1 minuta tek na mestu     – 30 sekund sed ob steni   

– 10x dvig nog in trupa (zapiranje knjige)        

    

 

 

 

 



 

2. ura – Slovenščina, Dobrila Vučenović 
 
SLOVENŠČINA 

Dragi moji učenci, 

pozorno preberite, kar piše.  

Danes vas čaka pregled nalog, ki ste jih reševali v petek, dolžna pa sem vam še rešitve dveh 
glagolov, ki ju je bilo potrebno spregati. 

Naj vas še enkrat opomnim, pri spreganju si je nujno potrebno pomagati z OSEBNIMI ZAIMKI. 
Če poznamo osebne zaimke, bomo znali določiti tudi osebo. Tu ni kaj razumeti, tu se je 
potrebno le NAUČITI. 

jaz, midva, mi = 1. oseba (GOVOREČI) 

ti, vidva, vi = 2. oseba (OGOVORJENI ali POSLUŠALEC) 

on/ona/ono, onadva, oni = 3. oseba (NEUDELEŽENEC POGOVORA) 

Vse to smo se že (na)učili, ko smo bili še skupaj v razredu. 

Pa poglejmo sedaj spreganje  glagola HODITI (to ste pisali v zvezke). Meni osebno odgovarja, 
da glagol spregam glede na število (=vse osebe v ednini, nato vse osebe v dvojini in še v 
množini). 

ednina: (jaz) hodim, (ti) hodiš, (on) hodi 

dvojina: (midva) hodiva, (vidva) hodita, (onadva) hodita 

množina: (mi) hodimo, (vi) hodite, (oni) hodijo 

GLAGOLI SO LE KREPKO TISKANE BESEDE! Zaimki v oklepaju NISO glagoli, ker so zaimki. 

Sedaj pa še glagol BITI. 

ednina: (jaz) sem, (ti) si, (on) je 

dvojina: (midva) sva, (vidva) sta, (onadva) sta 

množina: (mi) smo, (vi) ste, (oni) so 

  

Dragi učenci, te oblike glagola BITI so kot poštevanka, ki se jo moramo nadrilati. To je ena 
tistih stvari, ki se jih preprosto moramo NAUČITI. 



In to je vaša današnja naloga. NAUČITE SE SPREGANJA GLAGOLA BITI, saj boste te oblike še 
zelooooooo potrebovali. 

Pripenjam tudi rešitve petkovega učnega lista. Prosim, če si naloge res natančno 
pregledate. 

Obilo uspeha pri delu ti želim. To navodilo in rešitve te čakajo tudi v spletni učilnici. 

Vaša učiteljica  Dobrila Vučenović 

 

REŠITVE UČNEGA LISTA 

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. 

Mamo, bratom, sprehod, otroke, babica, trgovino, štruci, kruha, mleko, kilograme, hrušk, 

denarja, čokolado 

b) Izpiši vse PRIDEVNIKE. 

Mlajšim, dolg, sosedove, bližnjo, beli, alpsko, slastnih, manjšo 

c) Izpiši vse GLAGOLE. 

Grem, srečamo, pošlje, prinesejo, ostane, kupijo 

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

hodim hodiva hodimo 



hodiš hodita hodite 

hodi hodita hodijo 

 

berem bereva beremo 

bereš bereta berete 

bere bereta berejo 

 

se veselim  se veseliva  se veselimo 

se veseliš  se veselita  se veselite 

se veseli  se veselita se veselijo 

 

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, Lučka Rančigaj 

Dragi učenec/ učenka! 
 
Včeraj si reševal/ a naloge v povezavi z vremenom in verjamem, da že kar obvladaš izraze za 
vreme.  
 
 - Najprej si preglej nalogo 4 iz učbenika (poslušanje), ki si jo reševal/a včeraj.  
Pravilne rešitve so: sunny, snow, rain; summer, winter. 
 
 - Zapisati si tudi moral/a vreme za posamezne letne čase. Možne rešitve so npr: 
In summer it is hot, sunny and sometimes stormy. 
In winter it is snowy, windy, cold, cloudy…. 
In autumn it is rainy, cloudy, foggy… 
 
 
 - 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. 

 - 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. 

Zapiši naslov v zvezek: MAKING SUGGESTIONS (NEKAJ PREDLAGATI) 

  

Reši naloge v delovnem zvezku na naslednjih straneh: 

stran 115/ naloge 24 (pomagaj si z nalogo 2 v učbeniku na strani 124), 25, 26 

stran 116/ naloga 27* (dodatna naloga) 

stran 117/ naloga 28* (dodatna naloga). 

 
 
Well done. Have a nice day. 
 

 

4. ura  - Glasbena umetnost, Mija Novak 

Gradivo se nahaja v spletni učilnici eA. 

 

 

 

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


5. ura  - Matematika, Danica Gobec 

 

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. 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 nasledjno 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 I in II, 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 II: 

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? 

 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. 

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 

izjav v 

predzadnjem 

stolpcu.  

Ker je tukaj 

vrednost leve 

in desne 

strani enačbe 

enaka, je 5 

rešitev 

enačbe. 



 Prepiši še okvirček pod primerom III. 

 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  


