
 

 

 

 

 

 

 

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje. 
 

Osnovna šola Šalovci 
Šalovci 172 

9204 Šalovci 

Telefon: 559-80-10 

Faks: 559-80-11 
E-pošta: o-salovci.ms@guest.arnes.si 

Splet: www.os-salovci.si 

 

Pozdravljeni, moji junaki 6. razreda! 

 

Odlično delate. Pred vami je 3. teden in 2. del tedenskih nalog iz MAT in SLJ. Ob vseh dilemah in 

vprašanjih sem vam na voljo preko elektronske pošte (marjeta.andrejek@guest.arnes.si). 

 

učiteljica Marjetka Andrejek 

 

 
 

 

DELO NA DALJAVO: 6. 4. – 10. 4.  (2. del tedenskih nalog) 

Predmet: MAT, SLJ 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA:  

Učna snov: Obseg likov – uvod (spletna ura) 
Zapis v zvezek: Obseg likov 

Obseg lika je enak dolžini črte, ki omejuje lik. Označimo ga z malo črko o. 

 

Rešen primer: 

Obseg je 9,2 cm. 

 

Naloga1: Park ima obliko trikotnika. Koliko ograje potrebujemo, če želimo 

okrog postaviti ograjo?  

 

 
 

Naloga2: Izmeri domači vrt ali teraso ali rastlinjak ali kaj podobnega in 

izračunaj obseg.  

 

Naloga3: SDZ, str. 73 (9. naloga), str. 74 (11. naloga b) in ena besedilna naloga 

po izbiri. 

 

Tvojo nalogo pričakujem na mailu. Kar pogumno! 
 

 

 

 

Aha, izračunati moram obseg! 

Torej, vsoto stranic. 

1. Izpišem podatke. 

2. Pretvorim, če je potrebno. 

3. Zapišem račun in izračunam. 

4. Zapišem odgovor. 
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S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje. 
 

Osnovna šola Šalovci 
Šalovci 172 

9204 Šalovci 

Telefon: 559-80-10 

Faks: 559-80-11 
E-pošta: o-salovci.ms@guest.arnes.si 

Splet: www.os-salovci.si 

 
 

SLOVENŠČINA:  

Učna snov: Obrazec: Prijavnica 

Brali ste o gorskem kolesarstvu. Recimo, da bi se radi prijavili na gorsko 

kolesarsko dirko …  

 

- Izpolni obrazec v SDZ (str. 66). 

 

Zapis v zvezek: 

Prijavnica je obrazec, s katerim se nekam prijavimo (npr. na gorsko kolesarsko 

dirko, v glasbeno šolo …) 

 

Namen prijavnice: da se nekam prijavimo. 

Izpolnjevanje prijavnice: zapisati moramo vse obvezne podatke, ki so večinoma 

označeni z zvezdico:  * - obvezno izpolniti 

 

Naloga učenca: 

 

- Preglej izpolnjen obrazec. 

- Odgovori na vprašanja na str. 69. 

 

SLJ: KNJIŽEVNOST: poezija (Pesem: Velika noč – poustvarjanje) 

- Zapiši si čim več besed, ki so povezane z veliko nočjo. 

- Danim besedam poskusi poiskati rime (npr. kres – ples). 

- Morda nekaj pomanjševalnic: zajec – zajček … 

- Kakšno primero: plašen kot zajček … 

- Napiši pesem v kiticah, v katero vključi vse zgoraj našteto. Lahko še kaj 

dodaš. 

 

 

Želim ti čim bolj ustvarjalno pisanje.  

Tvoje pesmice se že veselim na mailu. 

 

Vesele praznike! 
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