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Pozdravljeni, moji junaki 6. razreda! 

 

Odlično delate. Spoznali ste obseg. Pred vami je 4. teden 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 

 

 
pravokotnika ij  

 

DELO NA DALJAVO: 14. 4. – 17. 4. V tem tednu bo samo en del      . 

Predmet: MAT, SLJ 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA:  

Učna snov: Obseg  pravokotnika in kvadrata 

Zapis v zvezek: 

 
 

 
Obseg pravokotnika je enak vsoti dolžin 

njegovih stranic. Pravokotnik ima dva para 

vzporednih in enako dolgih stranic. 

 

 
 

 
Obseg kvadrata je enak vsoti dolžin 

njegovih stranic. Kvadrat ima štiri enako 

dolge stranice.  

o = a + b + a + b 

o = 2a + 2b 

o = 2(a + b) 

o = a + a + a + a 

o = 4a (krajši zapis) 

- preberi si rešen primer I in II na str. 75 

(podatke in postopek reševanja zapiši v 

zvezek) 

- v SDZ reši nalogo 21 (str. 77) 

- preberi si rešen primer I in II na str. 78 

(podatke in postopek reševanja zapiši v 

zvezek) 

- v SDZ reši nalogo 29 (str. 80) 

 
 

 

 

 

 

Tvojo nalogo pričakujem na mailu. Kar pogumno! 
 

 

 

 

Če imaš različne merske enote, 

najprej pretvori! 
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SLOVENŠČINA:  

Učna snov: Osebna in neosebna glagolska oblika 

 

- Na str. 68 v SDZ pri 4.  nalogi primerjaj glagole v 1. in 2. stolpcu. Bodi 

pozoren na končnice.  

- Primerjaj glagole v 2. stolpcu in jim obkroži končnice. 

 

Zapis v zvezek: 

Osebna glagolska oblika 

 

Glagoli, ki jim lahko določimo osebo, 

število in čas. 

 

(glagoli v 1. stolpcu) 

 

npr. glagol morajo 

 

morajo: 3. os., ed., sed. 

Neosebna glagolska oblika 

 

Glagoli, ki jim ne moremo 

določiti osebe, števila in časa. 

 

Sem spadata NEDOLOČNIK in 

NAMENILNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauči se! 

Ločiti moraš nedoločnik in 

namenilnik! Šele nato lahko 

rešuješ naloge. 

NEDOLOČNIK: 
- so glagoli, ki se končajo na -ti (biti, zapirati) 

- so glagoli, ki se končajo na -či (obleči) 

 

(glagoli v 2. stolpcu: IZPIŠI) 

 

Uporaba nedoločnikov: 

- Ob določenih glagolih (morati, hoteti, smeti, želeti, 

moči) – te glagole imenujemo NAKLONSKI glagoli 

 Npr. Moramo ostati doma.  

Razlaga: moramo je naklonski glagol, zato mora biti 

glagol ob njem v nedoločniku (ostati). 

 

- Ob glagolih začeti, končati, nehati – te glagole 

imenujemo FAZNI glagoli 

Npr. Jutri bom začel delati naloge za šolo. 

Razlaga: začeti je fazni glagol, zato mora biti glagol ob 

njem v nedoločniku (delati) 

 

- Ob drugih izrazih: treba je, spodobi se, zanimivo je  

Npr. Zanimivo je gledati slike izdelkov učencev s 

tehniškega dne. 

 

NAMENIKLNIK 
- Glagoli, ki se končajo na -t 

- Glagoli, ki se končajo na -č 

 

Stoji ob glagolih premikanja. 

 

Npr. Jutri grem kolesarit. 

Razlaga: grem je glagol, ki 

poimenuje neko premikanje, 

zato mora stati ob njem 

namenilnik → kolesarit 
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