
DNEVNO NAVODILO, 6. C, ČETRTEK, 26. 3. 2020 

0. URA: DOPOLNILNI POUK MATEMATIKA 

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: MATEMATIKA 

ENAČBE, 26. 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? 

 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 izjev v 

predzadnjem 

stolpcu.  

Ker je tukaj 

vrednost leve in 

desme nstrani 

enačbe enaka, je 5 

rešitev enačbe. 



 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. URA: SLOVENŠČINA 

Dragi šestošolec, šestošolka. 

Včeraj si spoznal/a, kaj je glagol. Naučil/a si se, da je lahko sestavljen iz več besed in da mu 

lahko določimo osebo ter število. Glagole tudi spregamo, pri čemer si pomagamo z osebnimi 

zaimki. Danes bomo vso to snov utrjevali.  

Naloge te čakajo v spletni učilnici. 

Tvoja učiteljica 

 

3. URA: ANGLEŠČINA 

Pozdravljen učenec/ učenka 6. c, 

vreme v zadnjem času je precej spremenljivo, kajne? Danes bomo spoznali nekaj vremenskih 
izrazov v angleškem jeziku. 

 Najprej klik na svetovni splet: https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops&t=107s  

 V učbeniku na strani 125 si poglej slike, ki kažejo različno vreme. 

 V zvezek napiši naslov WHAT’S THE WEATHER LIKE? (KAKŠNO JE VREME?) in prepiši 
spodnje izraze za vreme. 

 

WHAT'S THE WEATHER LIKE?  

(KAKŠNO JE VREME?) 

 

THE SUN IS SHINING. Sonce sije. 

THE WIND IS BLOWING. Veter piha. 

IT'S RAINING. Dežuje. 

IT'S SNOWING. Sneži. 

IT'S RAINY. Deževno je. 

https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops&t=107s


IT'S STORMY. Nevihtno je. 

IT'S SNOWY. Sneži. 

IT'S SUNNY. Sončno je. 

IT'S CLOUDY. Oblačno je 

IT'S WINDY. Vetrovno je. 

IT'S FOGGY. Megleno je. 

IT'S ICY. / IT'S FREEZING. Ledeno je.  

IT'S COLD. Hladno je. 

IT'S WARM. Toplo je. 

IT'S HOT. Vroče je. 

 

cold = below 15°C hladno 

warm = 15°C -25°C toplo 

hot = over 25°C vroče 

             

* weather forecast –  vremenska napoved 

* weather-cock – vremenski petelin 

                       * °C – degree Celsius – stopinja celzija 

  

Vabim te, da v prihodnjih urah obiščeš spletno učilnico eAsistenta. 

 

 

 

 

 



 

4. URA: ZGODOVINA 

 

ZGODOVINA, 6. c,  26. 3. 2020 

Vsi napotki za obe uri v tem tednu so v spletni učilnici. 

Povzemam jih še tu. 

V učbeniku preglej in preberi strani 16 - 23.  
V zvezek odgovori na vprašanja v rubriki Ponovimo na str. 17, 19 in 23. 
 
 

UTRJEVANJE: RAZVOJ PISAVE 
 

1. Naštete pisave razvrsti po deželah: hieroglifi, prva abecedna pisava, pismenke, klinopis, izpopolnjena 
abecedna pisava. 

 
Mezopotamija Egipt Fenicija Grčija 

 
Kitajska 

 
 

    

 

2. Materiale za pisanje razvrsti po velikih zgodovinskih obdobjih, v katerih so jih večinoma 
uporabljali: kamen, glinaste ploščice, povoščene ploščice, papir, pergament, papirus. 
 

Stari vek Srednji vek Novi vek Novejša zgodovina 
 
 
 
 

   

 
 

3. Našteta  pisala razvrsti od najstarejšega do najmlajšega: kemični svinčnik, nalivno pero, gosje pero, 
pisalo iz trstike, bronasto dleto. 
 
1 ______________________ 
2 ______________________ 
3 ______________________ 
4 ______________________ 
5 ______________________ 
 
4. Poveži podatke tako, da črko iz desnega stolpca napišeš na ustrezno črto v levem stolpcu: 
 
 _____  izid Abecednika in Katekizma                            A    Primož Trubar 
______ izumitelj tiska                                                      B   1550 
______ avtor prvih slovenskih tiskanih knjig                   C   15. stol. 
______ čas izuma tiska                                                   D   Johannes Gutenberg 
 
5. Naštej 5 najbolj razširjenih medijev. 



 
 
 
 
6. Primerjaj pisanje (rokopis) in tiskanje. 
 
 
 
 
7. Preberi besedilo in odgovori na vprašanji:                                                             
» Izum tiska je bil tako velikanski dosežek, kot je bilo feničansko odkritje črk. Nemec Gutenberg je izumil način, 
kako s posameznimi črkami sestavljati besede, jih speti v okvir in in poljubnokrat odtisniti. Ko je bila stran 
odtisnjena, je bilo moč okvir razstaviti in črke znova sestaviti v nove vrstice. To je bilo enostavno in ceneje kot 
knjige dolga leta prepisovati, kar so morali delati grški in rimski sužnji ter srednjeveški menihi.« (Po: Gombrich, E.: 
Kratka svetovna zgodovina za mlade bralce, DZS 1991) 
 

a) Kaj je izumil Gutenberg ? __________________________________________ 
b) Zapiši vsaj eno prednost tiska v primerjavi z ročnim pisanjem.  

____________________________________________________________ 

8. Letnicam določi tisočletje, stoletje in desetletje (v zvezek): 1991, 1789, 1550, 1095, 776 pr. Kr., 3000 pr. Kr., 
44 pr. Kr., 1200,, 13 pr. Kr., 1222, 1881, 1900, 5, 16 pr. Kr., 2000. 

 

Obišči portal Megakviza. Priporočam, da rešiš letošnji kviz. Na portalu se je za reševanje potrebno registrirati. 

https://www.megakviz.si/ 

Prilagam povezavo na vprašanja iz prvega dela kviza, ki si jih lahko tudi natisneš: 

https://www.megakviz.si/assets/VPRASALNIKI19-20/MKLJ-Megakviz-VPRASALNIK-1KONCNA.pdf 

Odgovore najdeš tukaj: https://www.megakviz.si/assets/VSE-O19-20/MKLJ-Megakviz-VSE-O-1.pdf 

 

5. URA: GOSPODINJSTVO  

Vsa navodila so v spletni učilnici. 

 

5., 6. URA: TEHNIKA 

 

TEHNIKA  6. razred 2. uri  LES 

Čas izvedbe: 26. 3. – 27.3. 2020 glede na urnik 

 

https://www.megakviz.si/
https://www.megakviz.si/assets/VPRASALNIKI19-20/MKLJ-Megakviz-VPRASALNIK-1KONCNA.pdf
https://www.megakviz.si/assets/VSE-O19-20/MKLJ-Megakviz-VSE-O-1.pdf


Lep pozdrav! 

Da se bomo lažje navadili na delo na daljavo, bomo ponovili vse o lesu, ki je naše največje bogastvo. 

Tvoj zvezek za TIT je  shranjen v šoli zato si zapiske in rešitve nalog piši na liste tako, da jih bo možno 

prilepiti v zvezek, ko se vrnemo v šolo! Namesto učbenika bomo uporabljali druge vire! 

LES  

1. Ponovitev o lesu Poišči spletno stran  http://www2.arnes.si/~evelik1/les/index.htm in oglej 
dve rubriki:  
 
 -  vrste lesa (iglavci in listavci), preberi uporabo lesa v praksi za vsako 
drevesno vrsto, ki je opisana na spletni povezavi. Poleg opisa se nahaja tudi 
slika drevesa in videz lesa – to ti bo prišlo prav pri reševanju spodnje naloge 
pod točko 2. 

 
-  lastnosti lesa, preberi in osveži znanje o trdoti, trdnosti, higroskopičnosti 
in trajnosti lesa.  
 

2. Les okoli nas 
 

 
V stanovanju/hiši kjer živiš najdi lesene izdelke (igrače, okna, vrata, 
pohištvo, tla ipd.) nato pomočjo spleta, knjig (če jih imaš na voljo) ali staršev, 
poskušaj ugotoviti iz katerih polizdelkov je narejen določen izdelek (npr. 
masivnega lesa, furnirja, vezane plošče ipd. ) 

 
Glede na videz, barvo, strukturo poskušaj ugotoviti za kakšno vrsto lesa gre 
(npr. hrast, bukev). Pomagaš si lahko s spletno povezavo: 
http://www2.arnes.si/~evelik1/les/zacetna_stran_vrste_lesa.htm 

 
Izbrane izdelke lahko narišeš in ob njih zapišeš ugotovitve (vrsta polizdelka, 
vrsta lesa), ki jih bomo pogledali, ko se zopet srečamo v učilnici! 
 

 

Če naletiš na težave ali ti poidejo moči za delo, mi piši preko spletne učilnice in ti bom pomagala z 

razlago, pojasnitvijo in vzpodbudo. 

Gozdarski, spomladanski pozdrav.   

 

 

 

http://www2.arnes.si/~evelik1/les/index.htm
http://www2.arnes.si/~evelik1/les/zacetna_stran_vrste_lesa.htm

