
 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

Vesela sem, da ste pri nalogah čim uspešnejši.       Tokrat bomo utrdili snovi, o katerih smo se učili. 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: 4. 5. - 8. 4.  (2. del) 

Predmet: MAT, SLJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA:  

Učna snov: Obseg, ploščina, pretvarjanje – utrjevanje  

 

Naloga1: Pretvori. 

23,5 km =          m   5 m 3 dm 6 cm =         m 

45,6 dm =  ____ m  0,78 dm = ______cm 

 

279 m2 =          a   67,5 km2 =           ha 

254 a =            ha  15 ha 6 m2 =         a 

 
Naloga2: Poglej obliko delavnice soseda Karla. Sosed si želi prenoviti delavnico 

in na tla položiti keramične ploščice.  

a) Koliko keramičnih ploščic mora kupiti?  

b) Koliko metrov okrasnih letvic mora kupiti, če jih želi položiti okrog 

celotne delavnice? 

 

V zvezek nariši skico, vse račune in oba odgovora. 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najprej moraš izračunati 

manjkajoče mere. 

Nato izračunaj obseg in 

ploščino. 
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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: Premi in odvisni govor - utrjevanje 

Na spodnji spletni strani 2 x poskusi rešiti vaje premega in odvisnega govora. 

Nato povedi prepiši v zvezek. 

 
http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo8/010_premi_govor/premi_vaje_2.html 

 

 

Samostalnik, pridevnik, glagol - utrjevanje 

Določi samostalnik, pridevnik in glagol. 

 

Vrtna 

kosilnica 

se 

je 

pokvarila. 

 

Osebna in neosebna glagolska oblika - utrjevanje 

Iz povedi izpiši osebno in neosebno glagolsko obliko. 

Moja sestrična je morala za domačo nalogo napisati spis o pomladi. 

osebna glagolska oblika: ____ _________________ 

neosebna glagolska oblika: _______________ Izpisal sem nedoločnik/namenilnik.  

(obkroži) 

 

Že zelo zgodaj sva se z dedkom odpravila kupit mleko. 

osebna glagolska oblika: _________________ 

neosebna glagolska oblika: _______________ Izpisal sem nedoločnik/namenilnik.  

(obkroži) 

 
 
 

V pomoč so ti lahko naloge, ki si jih že reševal. 

 

Želim ti uspešno delo. Tvojo nalogo pričakujem na mailu. 
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