
Učno gradivo 6.Č za 27.3.2020 (petek) 

1. ura: MAT 

Gradivo je objavljeno v spletni učnilnici eA. ŠTEVILSKA ZAPOREDJA (SDZ 49 – 51) 

1. V zvezek napiši naslov Številska zaporedja. 

 

2. Odpri SDZ na strani 49 in pozorno preberi okvirček Nauči se, kjer boš spoznal/-a, kaj je številsko 

zaporedje. 

 

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

 

4. Sedaj 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). 

 

5. V SDZ na straneh 50 in 51 reši naloge 33, 34 in 35. Nato pa v zvezek reši še naloge 37, 38, 39, 

in 41. Če imaš možnost, 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.p

df 

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

 

6. V kolikor želiš rešiti še kakšno nalogo več, reši še preostale naloge v SDZ. 

 

 

2. ura: GUM 

Gradivo je enako kot dne 26.3, (četrtek). 

 

3. ura: ZGO 

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 

 
 

    

 

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


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, če ga še nisi. V šolski knjižnici smo (na papirju) reševali 
samo prvi sklop kviza. https://www.megakviz.si/kviz/sezona-201920 

Na portalu se je za reševanje potrebno registrirati. Ko klineš na prvi sklop, se ti odprejo vprašanja/naloge. Klikni 
na prvo vprašanje in ga reši. Preveri odgovor in se pomakni na naslednje vprašanje s klikom na Naprej. Če ne veš 
odgovora, si pomagaj z gradivom v datoteki Vse o..., ki jo najdeš na desni strani (nad njo je tudi datoteka z 
vprašanji/nalogami za vsak sklop, ki jo lahko natisneš, enako kot imaš prvi sklop iz knjižnice). 

https://www.megakviz.si/kviz/sezona-201920


4. ura: ŠPO 

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 

 
 

 

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


5. ura: NAR 

Gradivo je objavljeno v spletni učnilnici eA in je enako kot prejšnjo uro: KORENINA. 

 

6. ura: SLJ 

Dragi šestošolec, šestošolka. 

Pri zadnjih dveh urah 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 

 

7. ura: NEMŠČINA 

Gradivo je objavljeno v spletni učnilnici eA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


