
UČNO GRADIVO ZA ČETRTEK, 9. 4. 2020, 6. C 

0. URA: DOPOLNILNI POUK 

V preteklih urah si spoznal/-a izjave ter enačbe in neenačbe. Danes bomo vse ponovili. Za 

začetek lahko obnoviš znanje, ki si ga v teh poglavjih spoznal/-a. Pomagaj si z zvezkom in s SDZ. 

Reši tiste naloge, ki ti povzročajo težave. 

 

1. Reši naslednje naloge. Če nimaš možnosti tiskanja nalog, si samo napiši številko naloge 

in jo reši. Besedila ni potrebno prepisovati. 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 

Katere trditve so izjave in katere izjavne oblike. Pri izjavah presodi o pravilnosti. 
 

Trditev Izjava/izjavna 
oblika 

pravilna/
napačna 

Trditev Izjava/izjavna 
oblika 

pravilna/ 
napačna 

Število 15 je 
večkratnik števila 5.  

  Sara je deklica.   

Ali dežuje?   5 + x < 33   

Teliček je kravin 
mladiček. 

  Če k številu 3,2 
prišteješ 1,8, dobiš 5. 

  

5 + 18 = 20    879 > 897   

4 ∙ ___ = 20   Koledarsko leto ima 
10 mesecev. 

  

 
 

2. naloga 
Reši enačbe in zapiši množico rešitev, če je osnovna množica ℕ. 
 
a) 39 + 𝑥 = 110  b)  𝑥 − 33 = 33  c)  𝑎 ∙ 12 = 36 

 
d) 𝑦 ∶ 4 = 9   e)  56 ∶ 𝑥 = 7   f)  47 − 𝑡 = 22 

 

3. naloga 
Zapiši rešitve enačb. V osnovni množici so decimalna števila. 
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a) 2,9 + 𝑥 = 3,51   b)  𝑦 − 5,2 = 4,9 
 

c) 7,2 ∙ 𝑎 = 24,48  d)  𝑥 ∶ 43,25 = 5,4 

 

4. naloga 

Reši neenačbe, če je osnovna množica ℕ. 
 
a) 𝑥 − 1 < 5    b) 2 ∙ 𝑥 < 13   c)  𝑎 ∙ 7 ≤ 28 

 
d) 𝑥 + 6 > 15   e)  𝑏 − 8 > 12   f)  5 ∙ 𝑦 ≥ 43 



Rešitve:  



1. URA: MATEMATIKA 

Šestošolci! 
 
Vabljeni v spletno učilnico, kjer vas čakajo navodila današnje ure. 
Utrdili bomo znanje o dolžinskih enotah ter o obsegih likov, predvsem obseg 
pravokotnika in kvadrata. 
 

Vaša učiteljica 

 

2. URA: SLOVENŠČINA 

Šestošolci in šestošolke,  

včeraj ste spoznali glagolski čas, ki vas popelje v prihodnost. Tudi danes ostajamo pri 

njem. Čaka vas reševanje nekaterih nalog. Katerih, pa izveste v spletni učilnici. 

Vaša učiteljica 

3. URA: ANGLEŠČINA 

Hello students! 

Že je tu zadnja ura ta teden. Danes bomo zaključili z obravnavo živali. V preteklem tednu ste krasno 

opisali svoje hišne ljubljenčke. Bravo! 

 

Sedaj pa preglej naloge iz delovnega zvezka, ki si jih reševal/a prejšnjič. Rešitve so v prilogi. 

 

V pripravljenem vprašanju v spletni učilnici si izberi divjo žival in jo v angleščini opiši v šestih povedih. 

Jaz pa bom poskušala ugotoviti, za katero žival gre.  

Lahko si pomagaš z opisi v učbeniku str. 134 http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-

4_datoteke/Page2553.htm . 

 

Si opravil/a vse? Potem pa hitro na zaslužen počitek. 

Pa veliko sončka ta vikend ti želim. 

Mojca Vidmajer 
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ANIMALS – rešitve vaj v delovnem  zvezku  

4.   



5. URA: ZGODOVINA (Gradivo velja za 7. 4. 2020 in 9. 4. 2020) 

Vsi napotki za obe uri v tem tednu so v spletni učilnici. Povzemam jih še tu.  

V spletni učilnici te čaka čisto kratko preverjanje. 

Napiši naslov: Grad 

1. Naštej gradove, za katere si že slišal. Podčrtaj tiste, ki si jih že obiskal. 

Zagotovo poznaš tudi našo Komendo. V tem trenutku ne moreš tja, lahko pa si jo predstavljaš ali 

pa jo obiščeš na spletni strani naše občine. 

Preberi še besedilo v učbeniku, str. 34 in odgovori na vprašanja: 

2. Kdo je živel na gradovih? 

3. Iz česa so gradovi zgrajeni? 

4. Kako so poskrbeli za zaščito gradu (rjav okvirček)? 

 

Neobvezno:  

Oglej si posnetek: https://4d.rtvslo.si/arhiv/ozemlje-na-prepihu/122506351 

V spletni učilnici te čaka še nekaj fotografij gradov. 

 

5. URA: GOSPODINJSTVO (2. SKUPINA) 

Gradivo tega tedna se nahaja v spletni učilnici. 

 

5., 6. URA: TEHNIKA (1. SKUPINA) 

Cilji tega tedna: Iz vžigalic, ali zobotrebcev, ali iz palčk za ražnjiče, izdelaj  škatlico, katero 

lahko doma uporabite za drobnarije ali vanjo postaviš pomladansko dekoracijo. PRED 

DELOM NE POZABI ZAŠČITITI MIZE, KJER BOŠ DELAL. 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/ozemlje-na-prepihu/122506351


 
 
1. Nekaj idej 
za izdelavo 
škatlic 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Slika 1: S palčkami za ražnjiče                                   Slika 2:   Z vžigalicami 
 
 

                                                                             

Slika 3 in 4:  Za bolj spretne prste. 
 

 

2. Navodila 
izdelavo 

1. Na karton zloži tesno skupaj zobotrebce tali palčke tako, da dobiš 
osnovno ploskev. 
 
2. Zlepi jih med seboj z lepilom, ki ga imaš na razpolago.  
 
3. Za gradnjo stranic imaš dve možnosti, ali, jih boš polagal pokončno 
ali vodoravno. 
 
4. Pazi, da se bo lepilo posušilo, preden gradiš naslednje stranice. 

 
 

3. Namig za 
dekoracijo 
 

  
POSTOPEK:  



Potrebuješ   
prazne 
jajčne lupine  

- zemljo 
(lahko iz 
krtine)  

- seme 
drobnjaka, 
peteršilja, 
vodne kreše, 
…  
  

V PRAZNE POLOVICE JAJČNIH LUPIN NASUJ ZEMLJO IN POSEJ SEME ZELIŠČA, 
KI GA IMAŠ. RAHLO ZALIJ. NE POZABI NA REDNO ZALIVANJE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Želiva vam veliko užitka pri delu in lepo zelene frizurice. 

4. 
Alternativa 

Če si naletel na težavo in nimaš doma materiala za izdelavo izdelkov, ki so 
prikazani zgoraj, pa kar brez skrbi. Lahko izdelaš izdelek iz kateregakoli 
naravnega materiala, ki bo polepšal pomladne dni. Lahko so to tudi vejice, 
ki jih nabereš, ko se sprehajaš v gozdu. 
 

5. NALOGA Sliko izdelka mi pošlji kot priponko sporočila v eAsistentu. 
 

Še najpomembnejše navodilo! 
Če naletiš na težave mi piši preko sporočil ali kanala v eA ali na 
jerica.rajsek@guest.arnes.si in ti bom pomagala z razlago, pojasnitvijo in vzpodbudo.  
Vsekakor pa pošlji kakšno fotografijo svojega izdelka, četudi ti ni najbolje uspel.  
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