
Učno gradivo 6.Č za 7.4.2020 (torek) 

 

DOP SLJ 

Gradivo z nalogami je v spletni učilnici. 

 

TJA (2 URI) 

Pozdravljen učenec/ učenka 6. č!  (7. 4. 2020) 
 
To delo je za dve šolski uri. 
 
- Najprej si na spodnji povezavi preglej rešitve nalog 43, 44, 47, 48 iz delovnega zvezka (stran    
12, 13, 14 v rešitvah). 
 
http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U4DZ.pdf 
 
- V priponki (v spletni učilnici) imaš besede, ki ti pomagajo pri opisu hišnega ljubljenčka. Če 
imaš možnost, si besede natisni, drugače jih prepiši v slovar.  
 
 - V drugi priponki imaš primer opisa hišnega ljubljenčka. Na podoben način tudi ti opiši 
svojega hišnega ljubljenčka (če ga nimaš, si izmisli). Opis mi pošlji preko spletne učilnice, kjer 
bo vprašanje zastavljeno v obliki priponke.  
 
Describing my pet (primer) 
 
My pet 
 
This is my pet. It's a dog. 
Its name is Piki.  
It's three years old. 
It's smart and funny. 
It has got a small head, two ears, four legs, a long tail and a snout. 
It lives in a doghouse. 
It eats meat and drinks water. 
It can bark and run fast. 
It can't talk or fly. 
I like it because it is friendly and fun. 
 
My pet 
 
This is my pet. It's a/ an ………….….…(animal). 
Its name is ………………………………… . 
It's ………………………… years old. 

http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U4DZ.pdf


It's …………………….. (what it is like). 
It has got ……………… (parts of the body). 
It lives in ………………………………… .  
It eats ………………………………… . 
It can ……………………………………… . 
It can't …………………………………… . 
I like it because it …………………………….. . 
 
- Sedaj odpri e-učbenik na strani 133. 
http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-4_datoteke/Page2550.htm 
 

Reši 1. nalogo pisno v zvezek. Naslov je WILD ANIMALS. 
 
Reši 2a nalogo ustno, tako da povežeš sliko in besedo. 
 
Reši 2b nalogo. Poslušaj kratke opise živali in rešitev zapiši v zvezek. Preveri rešitev na 
vijoličnem krogcu na levi strani. 
 
Reši 2d nalogo. Preberi besede in jih ustno poveži z ustrezno živaljo. Nato v slovar zapiši še 
spodnje besede. 
 
a tongue – jezik 
a neck – vrat 
spots – pike 
a trunk – rilec 
a tusk – okel 
a horn - rog 
 
That's all. Have a nice day.☺ 

 

SLJ 

Šestošolec, šestošolka, 

včeraj si spoznal/a glagolski čas preteklik, ki označuje dejanja, ki so se že zgodila. Pri 

tem času je zelo pomembno, da si zapomniš, da je vedno sestavljen iz vsaj dveh 

besedic. Poleg glagola, ki izraža dejanje, dogajanje ali stanje, je zraven vedno tudi t. i. 

pomožni glagol biti. Da si boš preteklik kar najbolje zapomnil/a, bo potrebno rešiti še 

nekaj nalog. Natančnejša navodila te čakajo  v spletni učilnici. 

Tvoja učiteljica 

 

 

http://e-gradiva.com/dokumenti/T6/eT6/T6-4_datoteke/Page2550.htm


MAT (2 uri) 

ENOTE ZA MERJENJE DOLŽINE, 7. 4. 2020 

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 
 

 

 

 

 

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  

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.  

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: 

 

 



 

 

V primeru težav in nejasnosti, mi piši. 



 

 

 

 

 

 

 

OBSEGI LIKOV  

SDZ 72 – 74  

Ponovili smo 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 spletni učilnici v zato pripravljeno nalogo. 

 

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, 14 in 15.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


