
Navodila za delo v četrtek, 02. 04. 2020 

0. ura DOPOLNILNI POUK MATEMATIKA 

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. in 2. ura SLOVENŠČINA 

Dragi učenci, 

Sedaj že veste, da vas vsa navodila čakajo v spletni učilnici. Še vedno se ukvarjamo z glagolom, in sicer 

sedanjikom. Danes se bomo lotili reševanja nalog v DZ 2, in sicer pod razdelkom Preveri svoje znanje (pri 

poglavju, vezanem na glagol. 

Ne bomo reševali vsega, ker bi bilo preveč, zato te res toplo prosim, da se mi pridružiš v spletni učilnici, 

kjer boš dobil natančna navodila za delo, čaka pa te tudi pomoč v obliki mojih zvočnih razlag. 

Prijazen pozdrav, učiteljica Karmen 



3. in 4. ura LIKOVNA 

Dragi učenci, pri vstopu v spletno učilnico se pojavljajo določena vprašanja. Ta vprašanja ne postavljam 

jaz, ampak so nastavljena avtomatsko/spontano s strani aplikacije. Nekatera vprašanja so primerna šele 

za višje razrede. Problem je tudi, da jaz ne vidim vprašanja, na katere odgovarjate, ampak vidim zgolj in 

le odgovor, ki mi nič ne pomeni brez vprašanja. Vem, da vam če ne ogovarjate označi, kot da ste 

neaktivni, zato predlaga, da se na vprašanja ne ozirate in namesto odgovora na kratko opišete svoj 

likovni izdelek. (npr. kako si se tega lotil, če ti je kaj delalo preglavice, ali ti je bilo v veselje ali ti je bilo 

težko izdelek narediti...ali kaj svojega). 

Nekateri ste nalogo videli že na šolski spletni strani in 2 učenca sta mi nalogo že poslala. Pridna – za vaju 

poem ta naloga ni več potrebna. 

_____________________________________________________________________________________ 

Paktično delo: Okvirno število šolskih ur je 4  (2 za izdelavo stavbe in 2 za obdelavo fasade) 

Rok za oddajo del: 
6.a -  16. 4. 2020 
6.b – 10. 4. 2020 
6.c – 10. 4. 2020 
6.č – 16. 4. 2020 
 
Na spletu poišči in preglej zanimive zgradbe, hiše.  

Nekaj povezav: 

https://www.homedit.com/most-unusual-houses/ 

https://thespaces.com/artist-okuda-san-miguel-gives-an-arkansas-house-a-technicolour-paint-job/ 

 

Pozoren bodi na zunanjost stavb, njihovo fasado, barve, odprtine, zaprt prostor, odprt prostor... 

Poudarek je na nenavadni obliki stavbe in nenavadni fasadi! 

 

1. Zbiraj odpadno embalažo (škatlice, tulce, zanimivo potiskano embalažo, različne vzorce iz različnih 

papirjev, revije, časopis, …). 

2. Iz odpadne embalaže sestavi hišo, zgradbo. Velikost zgradbe naj bo majhna, 

 do 30 cm. Če želiš lahko narediš še okolico. 

3. Njeno zunanjost opremi s fasado. Ta je lahko iz različnega materiala: kolaž, barva, kamenčki, različni 

material (tkanina, pletenina, volna, kovina, čokoladni ovitki vzorcev na papirju, ki ti je všeč...)  

4. Fotografiraj končan izdelek in ga pošli na moj e-mail. 

     Upoštevaj, da je tudi fotografija umetniško delo, zato se potrudi, kako boš fotografiral/a (ostrina (da je   
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     dovolj svetlobe, da je ni preveč, da ni moteča), ozadja (da ni motečih barvni kontrastov, motečih    

     predmetov…), kot fotografiranja (od spodaj, zgoraj od strani…). Naj bo tudi fotografija kvalitetna in  

     zanimiva. 

 

Vsaka fotografija naj bo shranjena pod imenom, priimkom in razredom učenca, npr. Janez_Novak_6a 

 

 Če je možno, izdelek hrani in ga prinesi v šolo, ko se spet srečamo po ustaljenem urniku. 

 

Če je karkoli nejasnega, mi lahko pišete.  

 

 

Kriteriji samoocenjevanja (po danih kriterijih sam oceni svoj izdelek, to ti je tudi v pomoč, da izdelek 
narediš, po navodilih in kvalitetno): izpolnjeno tabelo pošlji poleg fotografije na e-mail. 
 

KRITERIJI ŠTEVILO 
MOŽNIH 
TOČK 

ŠTEVILO 
DOSEŽE
NIH 
TOČK 

1. Zgradba iz odpadne embalaže je izvirna, neobičajna 5  

2. Stojnost zgradbe, ravnovesje kompozicije prostorske tvorbe 5  

3. Fasada je izvirna, domiselna, inovativna 5  

4. Likovna čistost in natančnost (ni vidnega selotejpa, lepila, fasada je natančno      
     In kvalitetno prilepljena, pobarvana) 

5  

5. Fotografija je posneta kvalitetno in zanimivo, ter pravilno shranjena/poimenovana 5  

 

Bodite radovedni in ustvarjalni, ter ostanite zdravi 

Lepo vas pozdravljam 

Urška Juhart 

E-mail: urska.art@gmail.com 

 

5. ura GEOGRAFIJA 

Draga učenka/dragi učenec, to, kar ti pripenja učiteljica geografije, je delo za danes in za jutri. Torej razdeli si ga 

na dva dela. 

Razredničarka 
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LETNI ČASI – UTRJEVANJE 

V spletni učilnici te čaka še dodatno gradivo z razlago in preverjanje znanja s povratno informacijo. 

Zato vabljeni v spletno učilnico.  

S pomočjo učbenika str. 40  in 41 vadi naslednja vprašanja.  

POLOŽAJ ZEMLJE 21. JUNIJA 

1. Kako imenujemo položaj Zemlje 21. junija?  
2. Katera polobla prejme več Sončevih žarkov?  
3. Kam padajo sončevi žarki pravokotno? 
4. Kakšna je dolžina dneva in noči 21. junija?  
5. Kateri letni čas se prične na severni polobli?  
6. Kateri letni čas se prične na južni polobli?  
7. *Kaj imajo kraji, ki ležijo severno od namišljene črte severnega tečajnika?  
8. *Kaj imajo kraji, ki ležijo južno od namišljene črte južnega tečajnika? 
 

POLOŽAJ ZEMLJE 23. SEPTEMBRA 

1. Kako sta obsevani obe polobli na ta dan?  
2. Kam padajo sončni žarki pravokotno?  
3. Kakšna je dolžina dneva in noči?  
4. Kako se imenuje položaj Zemlje 23.9.?  
5. Kateri letni čas se prične na severni in kateri letni čas na južni polobli? 
6. *Kako se spreminja dolžina dneva na severni in na južni polobli na poti Zemlje 

 od 21.6. do 23.9.?  

POLOŽAJ ZEMLJE 21. DECEMBRA 

1. Kako imenujemo položaj Zemlje 21. decembra?  
2. Katera polobla prejme več Sončevih žarkov?  
3. Kam padajo sončevi žarki pravokotno? 
4. Kakšna je dolžina dneva in noči 21.12.?  
5. Kateri letni čas se prične na severni polobli?  
6. Kateri letni čas se prične na južni polobli?  
7. *Kaj imajo kraji, ki ležijo severno od namišljene črte severnega tečajnika? 
8. *Kaj imajo kraji, ki ležijo južno od namišljene črte južnega tečajnika?  

 
POLOŽAJ ZEMLJE 21. MARCA 

1. Kako sta obsevani obe polobli 21. marca?  
2. Kam padajo sončni žarki pravokotno ?  
3. Kakšna je dolžina dneva in noči na ta dan?  
4. Kako se imenuje položaj Zemlje 21.3.?  
5. Kateri letni čas se prične na severni in kateri letni čas na južni polobli? 
6. *Kako se spreminja dolžina dneva na severni in na južni polobli na poti Zemlje 

 od 21.12. do 21.3.?  


