
Navodila za delo v četrtek, 09. 04. 2020 

0. ura DOPOLNILNI POUK MATEMATIKA 

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. 

mailto:damjana.podpecan@gmail.com


 
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.  in 5. ura NARAVOSLOVJE 

LIST 

Naloge si prepiši in preriši v zvezek (ali natisni). Razdelila sem jih po delčkih, na podoben način kot so odstavki v učbeniku (str. 

72-74). Če imaš možnost, si liste rastlin oglej tudi v naravi (le domači vrt oz. okolica domače hiše). V spletni učilnici te čaka še 

nekaj zanimivih posnetkov. Želim ti veliko uspeha!  

 

1. Osnovna zgradba in naloge lista 

a) Označi sestavne dele sedečega lista (levo) in pecljatega lista (desno).  

    Poišči in napiši 3 razlike med levim in desnim listom. 

 



 

b) Na sliki spodaj je prikazan prečni prerez listne ploskve pod mikroskopom. Poimenuj označene dele in odgovori 

na spodnja vprašanja. 

 

- Zakaj je pomembno, da je na zgornji strani lista voskasta prevleka? Kako jo mi opazimo na realnem listu v 

naravi? (poglej na listu v naravi, ali sobni rastlini) 

- Kakšno nalogo opravljajo listne reže?  

- Katera je poglavitna naloga lista? Zakaj je listna sredica zelene barve? 

 

c) Zakaj listavcem jeseni odpadajo listi?  

Pomoč: http://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/2761 

 

2. Preobraženi listi 

a) Na rastlinah spodaj s puščico označi preobražen list, dopiši ime rastline in nalogo, ki jo opravlja preobraženi list. 

 

b) Primerjaj vitice vinske trte in graha. Opaziš razlike? 

http://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/2761


 

3. S pomočjo spodnje skice napiši načrt za izvedbo poskusa: PRETOK SNOVI PO RASTLINI. Poskusa še ne izvajaj! 

Načrt mi oddaj v spletno učilnico. (Na vodi je tanka plast olja) 

 

 

2. ura SLOVENŠČINA 

Dragi učenci, 

najprej vas v spletni učilnici pričakujem z rešitvami včerajšnjih nalog, s katerimi ste utrjevali preteklik (DZ 

2, nal. 2, 3 in 4, str. 43-46). Naloge si natančno preglejte, dopolnite, popravite, če je potrebno. Na tak način 

lahko ponovite, kar ste včeraj reševali. 

Novih nalog v DZ vam za danes ne dajem, vas pa prosim, da se mi pridružite v spletni učilnici in rešite 

nekaj interaktivnih nalog, povezanih z do sedaj usvojenim znanjem ob glagolu. 

Prijazen pozdrav 

učiteljica Karmen 

 

3. ura GEOGRAFIJA 

 

 

 

 

 

 



LEGA IN ZNAČILNOSTI POSAMEZNIH TOPLOTNIH PASOV (pokaži jih na zgornji skici in 

prepiši besedilo).  

 

Vroči ali tropski pas leži med severnim in južnim povratnikom.  

Temperature so vse leto visoke. Padavin je največ ob ekvatorju, proti S in J povratniku pa jih je 

čedalje manj.  

 

S zmerno topli pas leži med S povratnikom in S tečajnikom. 

J zmerno topli pas leži med J povratnikom in J tečajnikom.  

Za zmerno topli pas je značilno, da imamo štiri letne čase.  

 

S mrzli ali polarni pas leži med S tečajnikom in S tečajem.  

J mrzli ali polarni pas leži med J tečajnikom in J tečajem.  

Za polarni pas je značilno, da so celo leto nizke temperature.  

 

 

4. ura  GLASBENA UMETNOST 

Pozdravljeni šestošolci! 

Zapoj si nekaj pesmi iz zvezka in učbenika! Zraven se lahko tudi ritmično spremljaš.  

Spoznajmo še dve glasbeni obliki : 

 Pod prejšnji naslov  GLASBENE OBLIKE/ Sonata in Rondo zapiši še  

SIMFONIJA 

O večstavčna skladba za simfonični orkester / sonatni cikel za orkester. 

Simfonija ima po navadi štiri stavke:   

Poslušaj simfonija na spodnji povezavi in napiši skladatelja te simfonije, naslov simfonije. 

Odgovor zapiši v zvezek in v eA učilnico, ko opraviš nalogo.  

    

https://www.youtube.com/watch?v=0sGqkMU-mGQ 

Pod isti naslov Glasbene oblike zapiši še  

https://www.youtube.com/watch?v=0sGqkMU-mGQ
https://www.youtube.com/watch?v=0sGqkMU-mGQ


KONCERT 

Je glasbena prireditev, je glasbena oblika za solista in orkester. 

Beseda KONCERT pomeni tekmovati.  Klasični koncerti imajo po navadi tri stavke, ki si sledijo HITRO, 

POČASI,HITRO. 

Primeri koncertov:        Koncert za violino in orkester  

                                         Koncert za harfo in orkester  

                                         Koncert za klavir in orkester  

TI  pa dopiši še dva koncerta za različna glasbila .Odgovor zapiši v zvezek in v eA učilnico.    

Poslušaj odlomek koncerta na spodnjem linku! 

https://www.youtube.com/watch?v=B1eyZAedhY4 

lp 

Mija 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B1eyZAedhY4

