
6. b – Učno gradivo za 3. 4. 2020 

Dragi učenci in učenke 6. b – vso gradivo najdete tudi v spletni 

učilnici. 

1. ura in 5. ura – Slovenščina, Dobrila Vučenović 
 
V tem tednu si spoznal/a glagolski čas sedanjik, s katerim označujemo dejanja, ki 

potekajo v trenutku govorjenja ali pa se lahko večkrat ponovijo. Rešil/a si naloge v 

delovnem zvezku, pri katerih si spregal/a glagol v sedanjiku in ugotovil/a, da se 

večina glagolov sprega z istimi končnicami (to je tisti del glagola, ki se spreminja; 

spomni se na samostalnik), včeraj pa si spoznal/a še pet glagolov, ki se spregajo 

malo drugače. Tudi danes ostajamo pri glagolih. Na urniku imamo dve uri, ki jih bomo 

posvetili utrjevanju snovi. Delaj po korakih:  

1. Najprej preveri rešitve za nalogi 15 in 16 (str. 22, 23) ter za glagola jesti in 

dati. 

15. naloga 

 

 

 



 

REŠITVE SPREGANJA GLAGOLOV: DATI, JESTI (glej zvezek) 

OSEBA EDNINA DVOJINA MNOŽINA 

1. DAM DAVA DAMO 

2. DAŠ DASTA DASTE 

3. DA DASTA DAJO/DO 

 

OSEBA EDNINA DVOJINA MNOŽINA 

1. JEM JEVA JEMO 

2. JEŠ JESTA JESTE 

3. JE JESTA JEDO 

 

 

2. Reši nalogi 18. in 19. (SDZ, 2. del, str. 24, 25) in Preveri svoje znanje, nal. 

1, 2, 3 (str. 26, 26). 

 

3. Reši naloge Preveri svoje znanje, SDZ, 2. del, str. 27, 28, nal. 4, 5, 6, 7 in 8. 

Sliši se veliko, ampak so vse naloge, razen 8., kratke. Čas imaš do 

ponedeljka. 

 

To bi bilo to. Vsa navodila se nahajajo tudi v spletni učilnici. 

Želim ti veliko uspeha pri delu in lep vikend, v katerem si vzemi čas tako za delo kot 

za  zabavo. Če naletiš na težavo, mi piši na dvucenovic@gmail.com 

 

Tvoja učiteljica 

 



2. ura – Matematika, Danica Gobec 

NEENAČBE 

SDZ 63 – 65  

V preteklih urah smo se naučili reševati enačbe. Reševali smo jih na različne načine, s 

preglednico, z diagramom in s premislekom. Danes pa si bomo ogledali, kaj so to neenačbe in 

kako jih rešujemo. 

1. V zvezek napiši naslov: NEENAČBE 

 

2. Pozorno preberi okvirček Nauči se na strani 63 v SDZ in ga nato tudi prepiši v svoj zvezek. 

Izvedel/-a boš, kaj je neenačba, kaj je rešitev neenačbe ter pomen znakov za neenakost. 

 

3. Poleg prepisanega okvirčka si z redečo napiši še naslednje: 

 

45 + 3 < 50   neenakost 

45 + 𝑥 < 50  neenačba (neenačba mora vsebovati neznanko, sicer je to neenakost) 

 

4. Preberi in v zvezek prepiši vse tri rešene primere. Videl boš, da je način reševanja neenačb zelo 

podoben reševanju enačb, le da pri neenačbah dobiš več rešitev. 

 

5. V SDZ na straneh 64 in 65 reši naloge: 22, 23, 24, 25. V zvezek pa reši še naloge: 27, 28 in 29. 

 

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  

 

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

tudi v učbeniku na strani 201, 202, in sicer naloge: 30, 34, 37, 38, 40*. 

 

V primeru težav in nejasnosti mi piši. 

 

https://www.mladinska.com/_files/56190/Resitve_nalog_SDZ_Matematika_6_2_del_2019.pdf
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3. ura – Naravoslovje, Andreja Starman 
 
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? 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ura  - Angleščina, Lučka Rančigaj 

Dragi šestošolec/ šestošolka! (3. 4. 2020) 
 
 - Prejšnjo uro si si v slovar prepisal/a imena živali. Najprej jih še enkrat preberi in ponovi. 
 
 - Upam, da si preveril/a rezultate poslušanja pri nalogi 2 na strani 131 v učbeniku. Če tega 
nisi storil/a, lahko to storiš sedaj tako, da ob poslušanju pritisneš na vijoličen krog pod 
zgoščenko na levi strani. 
 
 - Sedaj boš odprl delovni zvezek in rešil/a naslednje naloge, da boš utrdil/a besedišče 
povezano z živalmi. 
stran 124/ 43 
stran 125/ 44 
stran 127/ 47, 48. 

  

 - Preizkusi svoje znanje še z interaktivnimi vajami na spletu. 

 https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary_1_5r/animals_4_5r.html  
 
 
Have  a nice/ sunny day.☺ 
 
 

 

6. ura  - Geografija, Irena Ramšak 

Velja isto gradivo kot v sredo 1. 4. 2020. 

  

7. ura  - Nemščina (neobvezni izbirni predmet), Mojca Kacjan 

 
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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


