
6. b – Učno gradivo za 9. 4. 2020 

Dragi učenci in učenke 6. b – prosim, če za delo uporabljate spletno 

učilnico, kjer lahko tudi postavljate vprašanja učiteljici/ učitelju. 

 

0. ura  - Dopolnilni pouk - matematika, Damjana Podpečan 

DOPOLNILNI POUK MATEMATIKA, 2. 4. 2020 

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, kjer imaš 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 
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d) 𝑦 ∶ 4 = 9   e)  56 ∶ 𝑥 = 7   f)  47 − 𝑡 = 22 

 

3. naloga 
Zapiši rešitve enačb. V osnovni množici so decimalna števila. 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ura  in 3. ura - Slovenščina, Dobrila Vučenović 

Dragi šestošolci in šestošolke, 

čaka vas še zadnja glagolska časovna oblika, in sicer tista, ki izraža nekaj, kar se šele bo zgodilo. 
Pravimo ji prihodnjik in več o njej vas čaka v spletni učilnici. Vidimo se torej v prihodnosti … 

Vaša učiteljica 

 

 

2. ura  - Matematika, Danica Gobec 

OBSEGI LIKOV, 9. 4. 2020 

SDZ 72 – 74  

Prejšnjo uro smo ponovili enote za merjenje dolžine in pretvarjanje. Upam, da vam gre dobro 

od rok, saj boste v prihodnjih urah to znanje potrebovali. 

1. Za začetek ponovimo. Prepiši naslednje primere v zvezek, jih reši, nato pa rešeno 

nalogo fotografiraj in prilepi v spletno učilnico. 

 

324,7 m = __________ km   78,5 dm = _________ mm 

2 cm 4 mm = __________ mm   14 dm 2 cm = ____________ mm 

 

2. V zvezek napiši naslov: OBSEGI LIKOV 

 

3. Pozorno preberi in v zvezek prepiši okvirček Nauči se v SDZ na strani 72. Ponovil/-a boš, kaj je 

to obseg lika in kako ga označimo. 

 



4. Oglej si in prepiši rešena primera na straneh 72, 73.  Za primer 2 ti podajam še sliko, kjer je še 

posebej označeno, na kaj moraš biti pozoren/-na. 

5. V SDZ na straneh 73, 74 reši naloge: 10, 11, 12, 13, 14 in 15 (za oceno 2 je dovolj nal. 10) 

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  

Za 11. nalogo b primer ti prilagam tudi sliko poteka reševanja. 

Na to še posebej pazi.  

Če podatki niso v istih enotah, 

nujno najprej pretvori v isto enoto. 

 

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.  

V primeru težav in nejasnosti mi piši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ura  - Šport , Simona Tomšič, Žan Ocvirk 

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?       

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


5. ura  - Geografija, Irena Ramšak 

Gradivo za sredo, 8. 4. 2020 

Napiši naslov TOPLOTNI PASOVI in prepiši spodnje besedilo ter si oglej skice in jih preriši. 

Skic ni potrebno prerisati natančno, samo skiciraj, pa bo.   

 

 

Ker je Zemlja okrogla, padajo Sončevi žarki na njeno površje pod različnimi koti. 

V bližini Ekvatorja je kot, pod katerim padajo Sončevi žarki na površje, vse leto blizu pravega 

kota, zato je tam vse leto vroče.  

Bolj ko gremo od ekvatorja proti enemu ali drugemu polu, manjši je kot, pod katerim padajo 

Sončevi žarki, in hladnejše je podnebje.  

Na podlagi teh zakonitosti ločimo različne toplotne pasove.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reši vaji na strani 83 in 84 v delovnem zvezku.  Pri nalogi na strani 84 pobarvaj zmerno topli 

pas z rumeno barvo, ne zeleno. Pomagaj si z zgornjo skico. Bodi pazljiv/a, da bo pobarvano 

med pomembnimi vzporedniki (S povratnik, J povratnik, S tečajnik, S tečaj, J tečajnik, J tečaj) 

 


