
Učno gradivo 6.Č za 9.4.2020 (četrtek) 

 

DOP MAT 

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, ki ti povzročajo 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 

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

 

3. naloga 
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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 

 

  



Rešitve:  



TJA 

Pozdravljen učenec/ učenka 6. č! (9. 4. 2020) 
 
- Vse naloge, ki si jih reševal/a prejšnjo uro, si preglej na spodnji povezavi. 
http://www.e-gradiva.com/dokumenti/T6/T6/T6/U4DZ.pdf 
 
 - Sedaj si izberi eno divjo žival in jo opiši - uporabi kar primer za opis hišnega ljubljenčka. 
Dodaš lahko še kakšne druge podatke, ki jih najdeš na spletu. 
 
Spodnji primer si prepiši v zvezek in zapiši še svojega. 
 
This is an elephant. It is very big and grey. It has got a head with a long trunk, two big ears, 
two tusks, four legs, a thin tail … It lives in Africa (or Asia). It eats leaves, grass, fruit. It can 
run, swim, play … It can't climb trees. I like it because it is strong, smart and playful … 
 
 - Prevedi naslednje besede pisno v zvezek. Poskusi brez slovarja in si jih kasneje preglej.  
Pri prevodu pazi na ednino in množino. 
 
a) koza, ovca, kokoš, gos, raca, morski prašiček, netopir, lisica, komar, mravlja, pikapolonica 
b) kljun, krila, šape, plavuti, smrček, perje, lupina/ oklep, rilec, rog, brčice 
c) močan, nevaren, pameten, dolgočasen 
d) lajati, mijavkati, skakati, plezati 
 
 - Če želiš še več vaj o živalih, klikni spodnji naslov (pets, describing animals, wild animals) in 
se malo zabavaj. 
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone6_u4.htm 
 
That's all. Have a wonderful day. 
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GUM 

6STOŠOLCI POZDRAVLJENI! 

Sedaj pa nekaj ustvarjalnega! 

 Corona Rap 

Zapiši 4 vrstično kitico  (4 takti), na temo Corona virusa in njene posledice na 

tvoje trenutno življenje. 

Pošlji po mailu(mijanovak56@gmail.com) ali objavi v e-uč. posnetek, besedilo 

ali karkoli si ustvaril.  

Saj veš, da za sodelovanje pri pouku dobiš TOČKO, ki seveda šteje k oceni. 

https://www.youtube.com/results?search_query=rap+beat 

Tukaj je internetni naslov za glasbeno podlago. Izberi!  

Še bolje pa je, če narediš ritem kar na mizi, stolu, z nogami, rokami. To je 

odličen rap. 

 

IN KAJ JE RAP? – zapiši v zvezek!!!! 

Napiši nekaj besed kako poznaš to glasbeno zvrst. Katere RAPARJE poznaš? 

Kaj pomeni kratica RAP? 

Rhythm And Poetry (ritem in poezija) in 

Rhythm Accentuated Poetry (ritmično poudarjena poezija). 

 Lp 

Mija 
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TIT   POMLADNI IZDELEK IZ RAZLIČNIH MATERIALOV    delo na daljavo 

                                                                                      Pripravili: Jerica Rajšek in Mojca Arcet 

Cilji tega tedna: Iz vžigalic, ali zobotrebcev, ali iz palčk za ražnjiče, izdelaj  škatlico, katero 

lahko doma uporabite za drobnarije ali vanjo postaviš pomladansko dekoracijo. PRED 

DELOM NE POZABI ZAŠČITITI MIZE, KJER BOŠ DELAL. 

 
 
1. Nekaj idej 
za izdelavo 
škatlic 
 

 Slika 1: S palčkami za ražnjiče                                   Slika 2:   Z vžigalicami 
 

 
Slika 3 in 4:  Za bolj spretne prste. 
 

 

2. Navodila 
izdelavo 

1. Na karton zloži tesno skupaj zobotrebce tali palčke tako, da dobiš 
osnovno ploskev. 
2. Zlepi jih med seboj z lepilom, ki ga imaš na razpolago.  
3. Za gradnjo stranic imaš dve možnosti, ali, jih boš polagal pokončno 
ali vodoravno. 
4. Pazi, da se bo lepilo posušilo, preden gradiš naslednje stranice. 

 
 



3. Namig za 
dekoracijo 
 
Potrebuješ   
prazne 
jajčne lupine  

- zemljo 
(lahko iz 
krtine)  

- seme 
drobnjaka, 
peteršilja, 
vodne kreše, 
…  
  

  
POSTOPEK:  
V PRAZNE POLOVICE JAJČNIH LUPIN NASUJ ZEMLJO IN POSEJ SEME ZELIŠČA, 
KI GA IMAŠ. RAHLO ZALIJ. NE POZABI NA REDNO ZALIVANJE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Želiva vam veliko užitka pri delu in lepo zelene frizurice. 

4. 
Alternativa 

Če si naletel na težavo in nimaš doma materiala za izdelavo izdelkov, ki so 
prikazani zgoraj, pa kar brez skrbi. Lahko izdelaš izdelek iz kateregakoli 
naravnega materiala, ki bo polepšal pomladne dni. Lahko so to tudi vejice, 
ki jih nabereš, ko se sprehajaš v gozdu. 
 

5. NALOGA Sliko izdelka mi pošlji kot priponko sporočila v eAsistentu. 
 

Še najpomembnejše navodilo! 
Če naletiš na težave mi piši preko sporočil ali kanala v eA in ti bom pomagala z razlago, 
pojasnitvijo in vzpodbudo.  Vsekakor pa pošlji kakšno fotografijo svojega izdelka, četudi ti 
ni najbolje uspel.  

                                   

 

GOS 

Zdravo! 
 
Nov teden novi izzivi. Prejšnja zadolžitev je bila narediti zapis v zvezek 'Zakaj jem'. Ti je uspelo? 
Preveri, če si pravilno rešil/a. Če mi dokazila o opravljenem delu še nisi poslal/a, to naredi takoj 
zdaj. 
 
Če ponovim: hranilne snovi (maščobe, ogljikovi hidrati, beljakovine, vitamini in minerali) nam 
dajo hranilno vrednost. Njihova energijska vrednost se zapiše s kliodžuli kJ. Vsak dan moramo 
jesti čim bolj pestro, da dobimo dovolj različnih hranilnih snovi.  
 
1. Hrana vsebuje pet osnovnih hranilnih snovi: 

1. beljakovine 
2. maščobe 



3. ogljikovi hidrati 
4. vitamini 
5. minerali 

IN 
6. voda 

 
2. Hranilne snovi se v različni hrani lahko količinsko močno razlikujejo. Kadar opisujemo vrsto 
in količino posameznih hranilnih snovi v hrani, govorimo o HRANILNI VREDNOSTI HRANE. 
Potrebno je, da uživamo pestro prehrano, ki nam zagotavlja vse hranilne snovi. 
 
3. Hrana je vir energije. Telo z energijo oskrbujejo: maščobe, beljakovine in ogljikovi hidrati. 
Maščobe vsebujejo največjo količino energije v 1 g, 37 kJ. Beljakovine in ogljikovi hidrati v 1 g 
shranjujejo 17 kJ. Količino energije, ki je v hrani, imenujemo ENERGIJSKA VREDNOST HRANE. 
 
4. Telo potrebuje energijo 
Energija je potrebna za vsakega izmed procesov v telesu. Naša naloga je telesu zagotoviti 
dovolj energije za ves dan. Koliko energije potrebujemo? Odvisno je od: starosti, spola, višine, 
teže in telesne dejavnosti. 
 
Poveži: 
 

Zaužijem premalo hrane  Zredil/a se bom 

Zaužijem ravno prav hrane  Teža se ne bo spremenila 

Zaužijem preveč hrane  Shujšal/a bom 

 
Na strani 37 so sledeči odgovori na vprašanja 'Preizkusi se': 

1. c 
2. a 
3. a 
4. b 
5. a 

 
In sedaj še naloga do naslednjega tedna: izberi si enega od spodnjih izzivov in fotografijo kot 
dokazilo, da si izziv sprejel/a in uresničil/a pošlji v eAsistentu ali na andreja.je@gmail.com  
do torka, 14. aprila 2020. 

1. izziv: naredi praznični pogrinjek ob veliki noči ali 
2. izziv: pokaži, kako si barval/a jajčka in kakšen je rezultat ali 
3. izziv: kako si okrasil/a bivalni prostor ob veliki noči ali 
4. izziv: kako pomagaš pri čiščenju doma. 

 
Za morebitne dodatne informacije sem na voljo!  
Želim ti veliko dobre volje pri uresničevanju izzivov in vesele velikonočne praznike! 
Tvoja učiteljica! 
 

 


