
SLJ – 6. A, sreda, 25. 4. 2020 

 

torek, 25. 3. 2020 

Prejšnjo uro si poiskal podatke za kraj, ki ti je všeč in si oblikoval miselni vzorec. 
Danes boš sam napisal opis kraja (v zvezek napiši naslov, npr. SEVNICA in začni z 
delom!). 

Pazi, da bo tvoje besedilo imelo odstavke (ne pozabi: v vsakem odstavku predstaviš 
en ključni podatek!). 

Glej napotke (VIJOLIČEN DZ, str. 19, 12. naloga). 

 

Nalogo napiši v zvezek, če imaš možnost, pa besedilo pretipkaj in ga pošlji na moj E-
naslov: silva.plevnik@gmail.com. Poslala ti bom povratno informacijo. Ko pridemo v 
šolo, pa nalogo pregledam vsem.  

To je delo za sredo  in četrtek, ko imamo na urniku  2 uri   .  Pozdravček vsem! 

Učiteljica Mojca 

 

 

 

 

 



SREDA, 25. 3. 2020    NARAVOSLOVJE – 6. RAZRED 

PRILAGODITVE DEJAVNIKOM OKOLJA 
 

O prilagoditvah organizmov smo že govorili, danes boš spoznal(a) še nekaj primerov.  

V zvezek zapiši naslov: PRILAGODITVE DEJAVNIKOM OKOLJA 

Kaj bi se zgodilo z rastlino iz ribnika, če bi jo dal na kopno? 

Kaj bi se zgodilo s kaktusom, če bi ga preveč zalival?  

 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1554/index.html 

 

 

1. Za rastline je značilno zimsko mirovanje, ko se rast in druge aktivnosti  upočasnijo.  

Enoletnice – Neugodne razmere preživijo v obliki semen. Spomladi rastlina vzkali in se razvije 

v odraslo rastlino, ki razvije semena. Semena preživijo, ostala rastlina odmre.  

Dvoletnice - V prvem letu se razvijejo listi, steblo in korenine, nato rastlina prezimi. V drugem 

letu pa rastlina cveti in razvije semena, nato pa odmre. 

Trajnice – rastlina preživi neugodne razmere. Založne snovi se kopičijo v koreninah, steblu, 

vejah.  

Poišči primere enoletnic, dvoletnic, trajnic. Pomagaj si s spletom.  

https://folio.rokus-klett.si/?credit=DN6UC_2izd&pages=100-101 

2. Prilagoditve rastlin na okolje: 

 Prilagoditve na vodno okolje: 

 Prilagoditve na sušno okolje: 

 Prilagoditve na visokogorje: https://eucbeniki.sio.si/nar6/1554/index1.html 

 Prilagoditve na slana tla:     

 Prilagoditve v gozdu: 

Tvoji odgovori naj bodo kratki in jedrnati. Prilagoditve naštej! 

  

Dopolni. Pomagaj si  z 

eučbenikom. 

 

Ustno odgovori na 

vprašanji. Pomagaj 

siz eučbenikom. 

 

 

ustn 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1554/index.html
https://folio.rokus-klett.si/?credit=DN6UC_2izd&pages=100-101
https://eucbeniki.sio.si/nar6/1554/index1.html


RAZRED: 6. B        PREDMET: GEOGRAFIJA     DATUM: 25.3.2020 

 

ORIENTACIJA – UČNI LIST (UČB. 32 IN 33) 

 

Pomagaj si z učb. str. 32 in 33 ter odgovori na vprašanja.  

 

1. Kaj je orientacija? 
2. S pomočjo vetrovnic v spodnjo razpredelnico zapiši:  

 glavne strani neba s slovenskimi in mednarodnimi (angleškimi) poimenovanji 
 stranske strani neba s slovenskimi in mednarodnimi (angleškimi) 

poimenovanji 
 

 

              

 

SLOVENSKE IN MEDNARODNE 
(ANGLEŠKE) KRATICE STRANI 
NEBA  

SLOVENSKE OZNAKE ANGLEŠKE OZNAKE 

S/N SEVER NORTH 

SV/NE SEVEROVZHOD NORTHEAST 

V/E   

JV/SE   

J/S   

JZ/SW   

Z/W   

SZ/NW   

 



 

3. Kako orientiramo zemljevid? 
4. Kaj je STOJNA TOČKA ali STOJIŠČE? 
5. V naravi se lahko orientiramo na različne načine: 

 ORIENTIRANJE ZEMLJEVIDA S KOMPASOM – najzanesljivejši način 
orientiranja 

 ORIENTIRANJE PO SONCU IN DOLŽINI SENCE 
 ORIENTIRANJE S SONCEM IN ROČNO URO S KAZALCI 
 ORIENTIRANJE PO ZVEZDAH (ZVEZDA SEVERNICA) 

 MANJ ZANESLJIVI NAČINI ORIENTIRANJA (lubje drevesnih debel, razmiki 

med letnicami, drevesne krošnje, mravljišče) 
 

6. Izberi si enega izmed načinov orientiranja, pojdi v naravo in se orientiraj. Opiši 
postopek izbranega načina orientacije.  
 

 

7. Če si rad/a na svežem zraku, pojdi v gozd in opazuj poraščenost drevesnih stebel z 
mahom. Kaj opaziš? Če imaš možnost med sprehodom naredi eno lepo fotografijo 
narave in mi jo pošlji na e-naslov mateja.jazbec1@gmail.com. 

 

 

  



PLOŠČINA PRAVOKOTNIKA IN KVADRATA, 25.3.2020 

A)REŠITVE 

Pozorno preglej rešitve, če je potrebno jih popravi. Rezultat je lahko zapisan tudi v drugi enoti, pazi le 

na pretvarjanje enot. 

 

NALOGE IZ UČBENIKA: 

 

172/4  
 

a) 19,9 cm             b)   38,4 m                          c)  15,6 cm 
 

172/5 
 

      1.primer:  28 m                         2. primer: 28 m                3. primer: o = 30m 
 

175/11 a) 18,4 dm                                b) 46,2 dm                         c) 2480 m 
 

175/12 
 

a) 12,8 cm                                  b) 12 cm                             c) 12 cm 

175/13         a  = 19 dm  
 

175/14 a) 2,8 cm                                 b) 95 cm 
 

175/15 a) 1,2 m                                  b) 2 trama   
 

175/16 27 cm 
 

178/18  
Č,  A, B, D, C 

178/22 a) 960 dm2 b) 12,8 m 
 

178/23 a) o= 38 dm,             b) o= 16,8 cmc) 5 km                    d) 22,4 m 
a) p= 78 dm2               b) p= 17,64 cm2 c) 1,5 km2                   d) 1692 dm2 

 

 

NALOGE IZ UL (23.3.):  

1. 2. 3. 4 5. 

a= 3cm slika o= 10 cm Odgovor d (28cm) Odgovora: 
c in e. 

 

B) PLOŠČINA PRAVOKOTNIKA IN KVADRATA 

 

 PRAVOKOTNIK: p= a∙b                           KVADRAT: p= a ∙ a 



 

1.Nariši  tri različne  pravokotnike s ploščino 8 cm2. Vsakemu izračunaj tudi obseg. 

 

2. Nariši pravokotnik z dolžino 5 cm in ploščino 20 cm2. 

 

3. Nariši kvadrat, katerega ploščina meri  9 cm2. Izračunaj obseg kvadrata. 

 

4. Reši nalogo v učbeniku:  179/24, 28* 

 

TJA 6. b,  SREDA 25.3.2020 

PONOVIMO 

Reši naloge v DELOVNEM ZVEZKU str 42/1,2,3,4 in 43/5,6 

Pri 1. nalogi poimenuj stvari na sliki desno po številkah 

Pri 2. nalogi poišči 7 stvari, ki jih imaš v SVOJI sobi 

Pri 3. nalogi poglej sliko iz naloge 1 in dopolni oblačke, kot primer 1 

Pri 4. nalogi poslušaj CD1, posnetek 22 in nariši medvedka, kot slišiš na posnetku 

Pri 5. nalogi označi ali so trditve resnične ali napačne glede na sliko 

In pri 6. nalogi vpiši dane krajevne predloge 

  

Poglej risanko in uživaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=-LvNW7o69SU 

 

RAZRED: 6. B                              PREDMET: NŠP                          DATUM: 25.3.2020 

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMET ŠPORT 

NŠP: 

-        Sprehod in tek v naravi 
-        Vaje ob videoposnetku (YouTube): https://www.youtube.com/watch?v=kYsA9-Qbtyk  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-LvNW7o69SU
https://www.youtube.com/watch?v=kYsA9-Qbtyk

