
Učno gradivo 6.Č za 2.4.2020 (četrtek) 

0. ura: DOP 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. 

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 in 2. ura: LUM 
 

2. NALOGA 

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.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   

     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.  
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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 

 

3. ura: SLJ 

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 glagol v sedanjiku in ugotovil, 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. 

Danes bomo snov o glagolu znova utrjevali. Delaj po korakih: 

1. Najprej preglej rešitve za nal. 18 in 19 (str. 24, 25) in spreganje glagolov dati in 

jesti.  
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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 naloge Preveri svoje znanje, SDZ, 2. del, str. 25, 26, nal. 1, 2, 3. 

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

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

ponedeljka, saj jutri (petek) nimamo slovenščine. 

 

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. 

Tvoja učiteljica 

 

 



4. ura: TJA  

Pozdravljen učenec/ učenka 6. č!  
 
- Najprej si preglej naloge v delovnem zvezku (24, 25, 26, 27*, 28*) – stran 6, 7, 8 v rešitvah. 
http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U4DZ.pdf 
 
 - Danes boš ponovil/a besedišče povezano z živalmi. Nekaj bo verjetno tudi novih besed. 
Odpri učbenik na strani 130 in ustno reši kviz pri nalogi 1.  
 
 - Nato po e-učbeniku poslušaj nalogo 2 na strani 131. Odgovore zapiši v zvezek. Naslov je 
lahko ANIMALS. 
http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-4_datoteke/Page1393.htm 

 
 - Na naslednji strani so besede živali. V slovar prepiši tiste, ki so označene z rumeno in jih 
večkrat preberi in ponovi. 
 
That's all. Have a nice day.:)) 

 

5. ura: MAT  

IZJAVE, 2. 4. 2020  

SDZ 56 – 58 

1. V zvezek napiši naslov IZJAVE. 

 

2. Odpri SDZ na strani 56 in pozorno preberi okvirček Nauči se, kjer boš spoznal/-a, kaj je izjava 

in kaj izjavna oblika.  

 

3. Prepiši si najprej definicijo IZJAVE. Ob prebiranju in prepisu boš ugotovil/-a, da je izjava trditev, 

ki je lahko pravilna ali nepravilna. V SDZ imaš za vsako možnost naveden primer. Ne prepiši 

istih, ampak si izmisli svoja primera pravilne in nepravilne izjave in ju zapiši v zvezek. 

 

Da ti bo še lažje, ti še jaz podajam dva primera: 

pravilna izjava: Ljubljana je glavno mesto Slovenije. 

nepravilna izjava: Božiček nas obišče v avgustu. 

 

Sedaj pa si prepiši naslednje stavke in ugotovi, ali so izjave. Če je izjava napiši je izjava, sicer 

napiši, da ni. Ko boš končal/-a preveri ali si nalogo opravil pravilno. Rešitve najdeš pod 

primerom. 

 

1. Koliko je ura? 

2. Takoj pridi sem! 
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Rešitev: 

1. Koliko je ura? Nista izjavi, saj nista trditvi. Eno je vprašalna poved, drugo pa vzklik.  

2. Takoj pridi sem! Izjava pa je trditev, torej da povemo pravilno ali napačno trditev. 

 

 

4. Sedaj pa prepiši definicijo IZJAVNE OBLIKE. Spoznal/-a boš, da je izjavna oblika poved, v kateri 

imamo prazno mesto. Ko to prazno mesto izpolnimo/dopolnimo pa nastane izjava. 

Zopet imaš v SDZ v okvirčih nekaj primerov izjavnih oblik, ki nastanejo izjave, ko manjkajoča 

mesta izpolnimo. Spet je tvoja naloga, da si izmišliš tri svoje izjavne oblike in jih nato dopolniš 

tako, da boš dobil/-a izjave (tvoj zapis naj bo podoben tistemu v SDZ). 

 

Da ti bo lažje, ti zopet pišem svoje primere. 

 

IZJAVNE OBLIKE:     IZJAVE: 

Pes Aro je star ____ let.     Pes Aro je star 5 let. 

Koledarsko leto ima ____ mesecev.   Koledarsko leto ima 12 mesecev. 

Najraje grem na počitnice ________.   Najraje grem na počitnice na morje. 

____ + 5 = 543      538 + 5 = 543 

____+ 3 < 5     Pravilno izjavo dobimo, če vstavimo 1 ali 2.

  

5. Zadnja dva primera imata v matematiki posebno ime. O teh se bomo več pogovarjali v 

prihodnjih urah, tvoja naloga pa je še, da prepišeš se zadnji del okvirčka Nauči se. 

  

6. Sedaj pa poskusipozorno preberi rešene primere in si jih prepiši v zvezek. Pazi, da bo tvoj zapis 

oziroma prepis urejen (primer 1 ter prepis, primer 2 ter prepis itd). 

 

7. V SDZ na straneh 57 in 58 reši naloge 1, 2, 3 in 4. Preveri svoje rešitve. Čisto na dnu dokumenta 

ti prilagam sliko rešitev, ki jih poglej šele, ko boš naloge že rešil/-a. 

 

V kolikor se pri kateri nalogi zatakne, mi lahko pišeš.  

 

8. V kolikor želiš rešiti še kakšno nalogo več, reši še preostale naloge v SDZ. 

Obilo uspeha pri delu! 

 

 


