
Šestošolci, pozdravljeni! 

Še vedno smo polni energije, zato gremo naprej z NOVIM URNIKOM. 

Ponedeljek, 18. 5. 2020, SLOVENŠČINA 

Danes boš reševal/-a interaktivne naloge na spletu. 

 

1. V GOOGLE iskalniku vpišeš UČIMse.com  

Vpiši svoje podatke na mesto, kot kaže slika spodaj … 

 

Ko boš uredil vse formalnosti, boš prišel na stran, 

ki je prikazana spodaj … 



 
in nato klikni na 6. razred, prikazala se ti bo 
spodnja sličica. Reši interaktivne naloge z 
naslovom KRAJŠAVE in LOČILA. 

 

 

 



 

MATEMATIKA 

POVRŠINA KVADRA IN KOCKE – VAJE 

 

Učenci, 

 tudi današnjo uro  bomo utrjevali znanje o kvadru in kocki.  Pozorno preberite navodilo naloge, po 
potrebi narišite skico.  

 Znanje lahko nadgradite z nalogami na povezavi 
https://eucbeniki.sio.si/matematika6/index.html(kvader, stran 524 - 526). 

 

1.Najprej  preglejte REŠITEV petkove učne ure.  

 

1.naloga: P= 250 cm2. 

 

2. naloga: Z rumeno barvo je pobarvano 324 cm2.  

 

3. naloga:  384 cm2  : 6= 64 cm2→ to j e velikost ene ploskve. 

  

Osnovni rob meri 8cm; ker je 8 cm ∙ 8 cm = 64 cm2 

  

4.naloga: 4  ∙ 7𝑐𝑚 + 4 ∙ 5𝑐𝑚 + 4 ∙ 3𝑐𝑚 = 60𝑐𝑚 = 0,6 𝑚 
 
0,5 m dolga žica ne zadostuje za izdelavo modela. 
  

 

5. naloga: P = 104 cm2= 1,04  dm2 

 

6.  naloga: 500 cm2 – 2 ∙ 120 𝑐𝑚 − 2 ∙ 70 𝑐𝑚  = 120  𝑐𝑚 ; 

                   120 𝑐𝑚  : 2 = 60  𝒄𝒎𝟐 

Sprednja ploskev meri 60  𝒄𝒎𝟐. 

 

7.  Tinkara:  P= 52 𝒄𝒎𝟐, Ana: P= 54 𝒄𝒎𝟐 

 

   Tinkara potrebuje manj papirja. 



 

  8. naloga; P = 176  𝒅𝒎𝟐= 1,76 𝒎𝟐 

 

2. VAJE ZA REŠEVANJE 

 

 

1.V zvezek nariši mrežo kocke  z osnovnim robom 2 cm.  Izračunaj površino kocke in jo  

   izrazi v  dm2. 

 

2.  Vik je izdelal žični model kocke. Skupna dolžina vseh robov meri 0,72 m.  

      Kocko bo oblepil s papirjem. Najmanj koliko dm2  papirja potrebuje? 

 

3. Iz risalnega lista z dolžino 4 dm in širimo 3 dm izdelamo mrežo kocke z robom 8 cm. 

       Koliko cm2  je odpadnega papirja? 

4.    Dedek je  izdelal lesen zaboj brez pokrova z dolžino 8 dm, širino 6 dm in višino 0,5 m. 

         Koliko m2  meri površina zaboja? 

 

5.   Iz 64 majhnih kock smo sestavili večjo kocko, potem smo nekaj kock odvzeli in dobili  

       telo na sliki. Koliko malih kock je ostalo? 

 

     a) 40                     b) 42                        c) 46                    d) 50                        e) 52 

 

 

       

Vem,  da zmorete!                                                                                   Učiteljica Marijana 

 



ANGLEŠČINA 

 
 

1.     Potrebuješ tablico/računalnik/telefon z zvočnikom, učbenik, delovni zvezek 
in zvezek. Slediš navodilom posnetka:    

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

2. del z glasom: https://www.youtube.com/watch?v=BBgWqSnW-uk 

 
 
 

 

 

GIBANJE – VSAK DAN   (18. 5.–22. 5. 2020) 

Priporočljivo je, da se vsak dan gibaš na svežem zraku. 

Izberi si gibalno dejavnost, ob kateri uživaš in se najbolj sprostiš. 

Predlogi: tek, hitra hoja, dejavnosti in igre z žogo, badminton, kolesarjenje, 
rolanje, kotalkanje, ples…  

Redno izvajanje gibalnih dejavnosti pozitivno vpliva na učenje.  

Vsak dan med učenjem izvajaj aktivne odmore: vaje raztezanja, vaje za moč in 
sproščanja.  

Poglej si video – AKTIVNI ODMOR MED SEDEČIM DELOM / UČENJEM:  

https://www.youtube.com/watch?v=CL-r3FhxcVg   

  

V spletni učilnici te čaka nekaj gimnastičnih vaj, ki so primerne za aktivne odmore 
med učenjem.  

Če imaš možnost, si vaje natisni in prilepi na steno pri pisalni mizi. 

Vzemi si čas in se med učenjem razgibaj! 

Počutje bo boljše in učenje lažje.  

  

Lepo se imej in čim več se gibaj! učiteljica Janja 



 
 


