
Navodila za delo v petek, 03. 04. 2020 

1. ura MATEMATIKA 

ENOTE ZA MERJENJE DOLŽINE 

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 

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  

 

 

 

 

4173,2 mm = ___________ cm 

  

4173,2 mm =  417,32 cm 

 

 

 

 

 

Kaj pa naslednji primer? 

 

7846,13 cm = ____________ m   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7846,13  cm = 78,4613 m 

 

 

 

 

 

 

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.  

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.  



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: 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ura RAZREDNA URA 

 

Draga učenka/dragi učenec, 

v spletni učilnici bom načela nekaj tem, povezanih z našim razredom. Pridruži se mi. Če potrebuješ 

pogovor, če želiš le kaj zapisati, mi piši na mail.  

Prijazen pozdrav 

razredničarka Karmen Zupanc 

 

 



3. ura NARAVOSLOVJE 

Gradivo je enako kot tisto, ki ste ga že prejeli v spletni učilnici in ga tudi prevzeli. Za vsak slučaj ga dodajam  

še enkrat. 

 

Dragi učenci 6.A,   

v tem tednu (2 uri) bomo predelali poglavje STEBLO. V spletni učilnici so objavljena dodatna navodila glede izvedbe in oddaje  

poskusa. Ostanite zdravi, učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

STEBLO 

Naloge si prepiši v zvezek (ali natisni). Razdelila sem jih po delčkih, na podoben način kot so odstavki v učbeniku (str. 68-71). 

Če imaš možnost, si rastline oglej tudi v naravi (le domači vrt oz. okolica domače hiše). Želim ti veliko uspeha!  

1. Osnovna zgradba stebla 

Steblo je pri večini rastlin nadzemni organ. Kaj to pomeni? 

Oglej si shemo prečnega prereza stebla fižola (le informativno, skice ne prerisuj). Poglej, kako se notranja zgradba stebla 

povezuje z zgradbo korenine (žile).  

2. Stebelni vršiček 

 

a) Kje leži stebelni vršiček in kakšno nalogo opravlja? 

b) Kaj se dogaja s stebelnim vršičkom pozimi?  

3. Naloge stebla 

a) Katere naloge opravlja steblo? (opiši 3 naloge) 

b) Katere snovi se pretakajo v žilah v steblu? V kateri smeri te snovi potujejo?  

4. Preobražena stebla 

Nekatere rastline imajo stebla, ki so drugačne oblike, kot jih običajno poznamo. Imenujemo jih PREOBRAŽENA 

STEBLA.  

a) V tabeli so podzemna preobražena stebla. Dopolni tabelo (prvi primer je že izpolnjen). 



 

  
 

Ime rastline krompir   

Oblika stebla (ime) stebelni gomolj   

Naloga shranjuje hrano   

b) Na slikah so rastline z nadzemnimi preobraženimi stebli. Ob sliki s puščico označi in poimenuj, ter opiši nalogo 

stebla (prvi primer je izpolnjen). 

    

                                               

5. Les 

a) Zakaj rastline olesenijo? Katere rastline olesenijo? 

b) Oglej si prečni prerez debla bora in pojasni sledeče pojme (prvi primer je izpolnjen):  

LUBJE – zunanji del debla, varuje pred poškodbami, objedanjem živali, izgubo vode 

LES -   

BRANIKA -   

LETNICA - 



c) Na določenih mestih so branike ožje in letnice zelo gosto razporejene, nad drugih mestih pa branike širše in 

letnice redkeje razporejene. Kaj misliš, zakaj? 

 

6. Poskus: STEBELNI GOMOLJ 

a) Kaj se je zgodilo z gomoljem krompirja na okenski polici, in kaj v temi? 

b) Kaj smo dokazali s tem poskusom? 

c) Zakaj je pomembno, da smo imeli en gomolj tudi v temi? 

 

4. ura GEOGRAFIJA 

Navodila najdeš v zbirniku za četrtek, 1. 4. 2020. Če si v četrtek naredil/-a vse, lahko danes snov samo 

ponoviš, drugače pa dokončaj, kar ti je še ostalo. 

 

5. ura ŠPORT 

Dekleta 

TABATA VADBA 

Danes bomo spoznali tabata vadbo, ki izhaja iz Japonske, natančneje iz Tokia. Razvil jo je dr. Izumi 

Tabata. To je oblika visoko intenzivne vadbe, kjer ena vaja traja 4 minute. Sliši se lahko, vendar ni tako, 

te 4 minute znajo biti zelo dolge in naporne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Izbrano vajo na vso moč izvajaš 20 sekund, nato 10 sekund počivaš. To zaporedje ponoviš 8-krat. Zatem 

počivaš 1 minuto.   Izbiraš lahko med različnimi vajami: počepi, izpadni koraki, počepi s skoki, »mountain 

climber« oz. plezalec, hitri nizki skiping,… 

Tabata vaje izboljšujejo vzdržljivost in hitrost. 

Doma naredi 3 vaje po 4 minute.  

Pred začetkom izvajanja tabate se še ogrej s 6 poljubnimi dinamičnimi razteznimi vajami, ki jih 

izvajamo pri uri športne vzgoje. 

 

Ko se ogreješ, lahko pričneš s tabato. Najdeš jo na spletni strani: 

https://www.youtube.com/watch?v=l9AhFv7UrTY 

Zanimiva in naporna vadba, kajne? 😊 

 

Fantje 

RAZVIJANJE MOČI IN SPLOŠNE KONDICIJE 
 
Navodila: začneš s sklopom A in ponoviš 3 kroge, potem isto nadaljuješ na sklop B in zaključiš s 
sklopom C. Po vadbi se odpraviš še na kratek sprehod.  
 

 Glavni del  

Št.  Ime vaje Serije/ponovitv

e 

Odmor Slika/video/opombe 

A1 Počep  3/12  

 

A2 Stabilizacija trupa-

plank 

3/40 sekund  

 

A3 Sklece 3/12  

 

     

https://www.youtube.com/watch?v=l9AhFv7UrTY


B1 Izpadni korak 3/20 (10 vsaka 

noga) 

 

 

B2 Dvig trupa 3/12  

 

B3 Tek na mestu 3/40 sekund  

 

     

C1 Statični počep  3/40 sekund  

 

C2 Stabilizacija trupa z 

dotikom ramen 

3/20 (10 vsaka 

rama) 

 

 

C3 Žabji poskoki na 

mestu 

3/12  

 

     

D Sprehod 20 minut    

 

 

6. 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 

 

7. ura IP NEMŠČINA 

Navodila za nemščino se nanašajo na dve učni uri in jih najdeš v navodilih za sredo, 1. 4. 2020.  

  

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/animals_4_5r.html
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/animals_4_5r.html

