
UČNO GRADIVO, ČETRTEK, 2. 4. 2020, 6. C 

0. URA: DOPOLNILNI POUK, MAT 

V preteklih urah si spoznal uporabnost matematike v vsakdanjem življenju. Preteklo uro 

dopolnilnega pouka smo utrdili sklepni račun, danes pa bomo pogledali še vzorce in zaporedja 

ter kombinatorične probleme. V kolikor si snov pozabil, ponovi s pomočjo zapisov v zvezek. 

 

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 

Maja ima na razpolago hlače, krilo ter različne barve majčk (zeleno, rdečo in 
rumeno). Na koliko načinov se Maja lahko obleče? Nariši kombinatorično drevo. 
 

2. naloga 
Jan sestavlja jedilnik. Na razpolago ima govejo in gobovo juho,  dve glavni jedi 
(pražen krompir s prilogo ali njoke z gobami) in za sladico palačinke. Koliko 
menijev lahko sestavi? 
 

3. naloga 
Jaka ima pred sabo kocko, valj in piramido. Na koliko različnih načinov lahko razporedi 
telesa v vrsto?  
 
 

4. naloga 
a) Zapiši osnovni gradnik vzorca. 

5 3 7 4 1 6 5 3 7 4 1 6 5 3 7 4 1 6 
 

b) Določi številko na 45. mestu. 
 

5. naloga 
Narisan je vzorec. Zapiši, kako nastane (vzporedni premik ali zrcaljenje/vrtež), če je 
osnovni gradnik obkrožen. 
 
a)  

 

                    b) 
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6. naloga 
a) Zapiši prvih pet členov zaporedja naravnih števil, če je prvi člen število 5, vsak 

naslednji pa je za 3 večji od svojega predhodnika.  
b) Katero število je na 30. mestu? 

Rešitve:  

1. naloga 
Maja se lahko obleče na 6 različnih načinov.  
 
Narisano kombinatorično drevo:      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
2. naloga 

Jan lahko sestavi 4 različne menije.  

 
 

3. naloga 
Jaka lahko telesa razporedi v vrsto na 6 načinov. 



 

 
4. naloga 

a) Osnovni gradnik je 5 3 7 4 1 6. 

b) Na 45. mestu bo številka 7.  
 
To vem, ker je osnovni gradnik sestavljen iz 6 števil. Sklepam: 45 ∶ 6 = 7, kar pomeni, da 
bo cel osnovni gradnik zapisan 7-krat. Do 45 manjkajo še tri števila, torej 5, 3 in 7. Na 45. 
mestu je torej število 7. 
 
Ali: 
 
Na prvem mestu je število 5, ki se potem pojavi še na (1+6=7) 7. mestu, 13. mestu (7+ 
6=13), 19., 25, 31, 37, 43. mestu. Sedaj pa do 45. mesta manjkata še dve mesti, torej 3 in 
7. 
 

5. naloga 
a) vzporedni premik    b)  zrcaljenje/vrtež 
 
 

6. naloga 
a) 5, 8, 11, 14, 17,… 
b) Na 30. mestu je število 92. 

 
30. člen dobiš tako, da številu 5 29-krat prišteješ 3. Torej številu 5 moraš prišteti 
produkt števila 3 in 29. 
 
5 + 3 ∙ 29 = 92  

1. URA: ANGLEŠČINA 

Dragi šestošolec, šestošolka, 
 
prejšnjo uro si spoznal/a, kako poimenujemo živali v angleščini. Tokrat pa boš 
svoje znanje preveril/a v delovnem zvezku. Reši naslednje naloge: 
stran 124/ 43 
stran 125/ 44 
stran 127/ 47, 48. 
 



Rešitve dobiš prihodnjič. 
 
 
Preizkusi svoje znanje še z interaktivnimi vajami na spletu https://interaktivne-
vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/animals_4_5r.html.  
 
Izberi si 5 nalog, jih reši in mi v zapiskih sporoči, kako uspešen/a si bil/a.  
 
 
Congratulations! That is all for this week. 

Have a lovely weekend, 

Your English teacher Mojca Vidmajer 

 

2. URA: NARAVOSLOVJE 

Zdravo! 
 
Pokukaj v spletno učilnico, kjer se nahaja gradivo. 
 
Nov dan, novi izzivi. Najprej ponovi snov o korenini tako, da preveriš rešitve na učnem listu. 
Rešen učni list se nahaja v prilogi v spletni učilnici. 
 
Sedaj si ponovil/a vse o korenini.  Se je v tvoje misli prikradlo kakšno vprašanje, ali česa ne 
razumeš? Takoj mi pošlji sporočilo, še bolje pa je vprašanje postaviti v spletni učilnici pod 
Komunikacijo, kjer se nahaja naš kanal.  
 

Čas je za naslednjo snov: STEBLO, kar si prejšnjo uro zabeležil/a v zvezek. Snov je v učbeniku 

na straneh 68 do 71. Spodaj imaš rešitve vprašanj, preveri, če si pravilno odgovoril/a. 
 

1. Steblo je pri večini rastlin nadzemni organ. Preriši si steblo fižola v prerezu (učb. str. 
68 zgoraj). 

 
2. Stebelni vršiček 

Oglej si popek v učbeniku na strani 68 levo. 
Kaj se nahaja na koncu stebla? 
Na koncu stebla se nahaja stebelni vršiček.  
Kaj se dogaja v stebelnem vršičku? 
V stebelnem vršičku se celice delijo in omogočajo rast stebla. 
Kako je stebelni vršiček zavarovan pozimi? 
Stebelni vršiček je pozimi zavarovan v popku, takrat miruje (celice se ne množijo, zato se steblo 
ne podaljšuje). 
Kaj je poganjek? 
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Poganjek je mlad izrastek, ki požene na rastlini. 
 
Ravno pravi čas je, da si v živo ogledaš stebelni vršiček. Gotovo imaš v bližini kakšno drevo ali 
grm. Poglej, kaj se nahaja na koncu vejice? Popek lahko utrgaš z grma (z drevesa ga ne utrgaj, 
ker tako ne bo dobro raslo) in pogledaš, kako je sestavljen. Je res prekrit z luskolisti? Kaj se 
skriva pod njimi? Ali je steblo (deblo) že začelo podaljševati? Bodi naravoslovec/naravoslovka 
in opazuj naravo okoli sebe. 
 

3. Naloge stebla 
Prepiši tri naloge stebla. 

• rastlini daje oporo, nosi liste, cvetove in plodove, 

• omogoča pretakanje vode in 

• omogoča shranjevanje hrane, ki jo izdela rastlina. 
Kaj je vidno v prerezu stebla? 
V prerezu stebla so vidne žile, ki se nahajajo v osnovnem tkivu. Osnovno tkivo je na sredini 
stebla lahko votlo.  
Koliko različnih vrst žil najdemo v steblu? Katere oziroma s kakšnimi nalogami? 
V steblu so žile, ki imajo 2 dela. 

- Po enem delu žile se pretaka voda od korenin do vsake celice rastline, 
- Po drugem delu žile se v nasprotni smeri: od listov do korenin pretaka hrana, ki je 

nastala v listih in drugih zelenih delih rastline. 
Kaj varuje notranje dele stebla pred vplivi iz okolja? 
Notranje dele stebla varuje povrhnjica. 
 

4. Preobražena stebla 
Naredi miselni vzorec o preobraženih steblih (podobno si naredil/a že za preobražene 
korenine). Ta se delijo najprej na podzemna in nadzemna preobražena stebla. Nariši primere 
k vsakemu in dopiši, čemu so namenjena. 



 
5. Les  

Kako večje rastline (grmovja in drevesa) dobijo oporo?  
Večje rastline dobijo oporo z olesenitvijo stebla. 
Olesenelo steblo dreves imenujemo DEBLO. 

- Zunanji del debla je LUBJE. 
- Osrednji del debla je LES. 

 
Primerjaj spodnjo sliko lesa s sliko lesa, ki je v učbeniku na strani 70. Kaj opaziš? 
Opazim, da je na tej sliki napisan KAMBIJ, česar v učbeniku ni. To je eden najbolj živih predelov 
drevesa. Tukaj se celice nenehno delijo in tako ustvarjajo novo braniko, se pravi, da se tu les 
debeli (raste). 
 
Imate doma drva? Ste mogoče prirezovali sadno drevje? Pojdi pogledat, če je vaš les podoben 
temu na sliki. Je kakšna razlika? Dobro poglej, če so branike enako široke. Zakaj misliš, da je 
tako? Koliko pa je staro tvoje deblo? Če prešteješ letnice, boš hitro ugotovil/a. Bodi 
naravoslovec/naravoslovka in opazuj naravo okoli sebe. 
 



 
Prepiši razdelitev stebel v zvezek: 

 
 

Preberi še Naučil sem se v zelenem okvirčku v učbeniku stran 71, ter odgovori na vprašanja 
Ponovim in razmislim. 

1. Naloge stebla so: rastlini daje oporo, nosi liste, cvetove in plodove; omogoča 
pretakanje vode in omogoča shranjevanje hrane, ki jo izdela rastlina. 

2. Rastline olesenijo, da rastlina dobi več opore in je lahko višja. 
3. Zeleno ali zelnato steblo jeseni navadno odmre in se posuši, lahko je enojno ali vejnato. 

Olesenelo steblo je sestavljeno iz lubja in lesa in ga debeli kambij. Tako je olesenelo 
steblo trdnejše in bolj zaščiteno pred vplivi okolja in nizko temperaturo. Olesenela 
stebla imajo grmi in drevesa. 



Tako! Skoraj si že pri koncu. Zdaj pa pobrskaj po spletu in poišči, kateri del drevesa ješ, če pri 
jedi uporabljaš cimet?  
 

Ker se že pripravljamo na naslednjo uro pa zato preberi v učbeniku vse o listu na straneh 72 
do 74. Naslednjo uro boš naredil/a izpiske, za kar ti bom pripravila vprašanja v pomoč. 
 

Do takrat pa veselo na sonček! Pazi se in ostani zdrav/a! 
Tvoja učiteljica. 
 

3., 4. URA: GOSPODINJSTVO (2. SKUPINA) 

Gradivo se nahaja v spletni učilnici. 

3. IN 4. URA: TEHNIKA (1. SKUPINA) 

Izdelek iz lesa – ideja in skica 
Danes je naloga, ki jo moraš opraviti zelo zanimiva. Vem, da že komaj čakaš, da v delavnici 

izdelaš izdelek iz lesa. Začeti moraš pri iskanju ideje in izdelavi skice.  



1. Nekaj idej 
 
 
 

 
Držalo za 
svinčnike 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obešalo 

 Slike izdelkov ti bodo pomagale, da se spomniš, kaj je spravljeno v škatli z 
gradivi za TIT, ki te čaka v šoli. 

 
Slika 1: Držalo za svinčnike 

 
Slika 2: Obešalo                                      Slika 3: Obešalo (pogled s strani) 
 
 

 

2. Skica Tvoja naloga je, da si izdelaš skico izdelka iz materiala, ki je spravljen v škatli 
z gradivi za TIT. 
 
V škatli imaš: 
- vezano ploščo (150 x 200 x 8) 
- vezano ploščo (40 x 297 x 4) 
- smrekov les (90 x 45 x 30) 
- smrekovo letev (120 x 10 x 10) 
- lipov les (60 x 45 x 10) 
- hrastov les (60 x 45 x 10) 
- vrvico 



- okroglo letev (dolžine 100, premer 8 , 7 kosov) 
Skico nariši prostoročno na list, ki ga imaš doma in mi pošlji sliko. Če ti to 
dela še preglavice mi piši in skupaj najdeva rešitev problema. 
(jerica.rajsek@guest.arnes.si) 
 
 

3. Namig Izdelek je lahko popolnoma drugačen od tega, ki je prikazan v učbeniku, 
lahko pa se razlikuje čisto malo. 
 

 
 
Slika 4: Stojalo nekoliko drugače 
 

Še najpomembnejše navodilo! 
Če naletiš na težave ali ti poidejo moči za delo, mi piši preko sporočil ali kanala v eA ali na 
jerica.rajsek@guest.arnes.si in ti bom pomagala z razlago, pojasnitvijo in vzpodbudo.   

 

5. URA: MATEMATIKA 

ENOTE ZA MERJENJE DOLŽINE, 2. 4. 2020 

SDZ 69 – 71  

Končali smo s poglavjem o enačbah in neenačbah. Začenjamo z novim poglavjem o obsegih in 

ploščinah likov. 

1. V zvezek napiši naslov: ENOTE ZA MERJENJE DOLŽINE 

 

2. Pozorno preberi okvirček Nauči se v SDZ na strani 69 in ga prepiši do preglednice.  

 

3. Zapiši še podnaslov: PRETVARJANJE 
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Prepiši: 

 

Pri pretvarjanju si pomagamo na dva načina: 

1. način: s preglednico 

Oglej in prepiši prvi rešen primer v SDZ na strani 69. 

 

2. način: s shemo merskih enot 

 

Dodajam razlago in nekaj primerov. Razlage ni potrebno prepisovati, si pa jo preberi, da 

boš razumel/-a. 

 

Merske enote si najprej zapišeš po vrsti od največje do najmanjše. 

 

 
 

Poznaš osnovne pretvornike in veš, da pri pretvarjanju iz večje enote v manjšo 

množiš z ustreznim pretvornikom, pri pretvarjanju iz manjše enote v večjo, pa deliš. 

Tako dobiš naslednjo shemo: 

 

 

 

 

Sedaj lahko pretvoriš: 

 

312,05 m = ___________ dm  

 

312,05 m =  3120,5 dm  

 

 

 

Ko pogledaš shemo, vidiš, da moraš pri 

pretvarjanju iz metra v decimeter, 

množiti z 10. Veš, da se pri množenju z 

10, vejica premakne za eno mesto v 

desno.  



 

4173,2 mm = ___________ cm 

  

4173,2 mm =  417,32 cm 

 

 

 

 

 

Kaj pa naslednji primer? 

 

7846,13 cm = ____________ m   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7846,13  cm = 78,4613 m 

 

 

 

 

 

 

V SDZ na straneh 70 in 71 reši naloge: 1, 2, 3, 5 in 7. Prilagam sliko rešitev, da si rešene naloge lahko 

preveriš, lahko pa si jih ogledaš tudi na spodnji povezavi: 

https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del_2019.pdf  

 

Prilagam sliko reševanja 5. naloge, če bo komu v pomoč: 

Ko pogledaš shemo, vidiš, da moraš pri 

pretvarjanju iz milimetra v centimeter, 

deliti z 10. Veš, da se pri deljenju z 10, 

vejica premakne za eno mesto v levo.  

Ko pogledaš shemo, vidiš, da moraš pri 

pretvarjanju iz centimetra v meter, deliti 

s 100. Veš, da se pri deljenju s 100, vejica 

premakne za dve mesti v levo.  

https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del_2019.pdf


 

 



 

 



V kolikor želiš rešite še kakšno nalogo več, reši preostale naloge v SDZ, nekaj nalog pa najdeš tudi v 

učbeniku na strani 207. 

 

V primeru težav in nejasnosti, mi piši. 

 

 

 

 

 

 

 

 


