
 

 

 

 

 

 

 

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! 

 

Delo na daljavo se počasi končuje. Pred vami je še zadnja naloga. V šoli pa bomo vse, o čemer ste se učili 

tudi ponovili. 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: 1. 6. in  2. 6.  

Predmet: MAT, SLJ 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA:  

Učna snov: Obseg, ploščina, površina, prostornina - ponavljanje 
 Izberi si poljubno sobo oz. prostor v hiši.  

a) Izbranemu prostoru/sobi izmeri dolžino, širino in višino. 

b) Nariši skico in pripiši podatke. (Zapiši ustrezne merske enote.) 

c) Koliko parketa bi potreboval za to sobo? (Napiši enačbo in 

odgovor.) 

d) Koliko letvic za obrobo parketa bi potreboval? (Napiši 

enačbo in odgovor.) 

e) Koliko m2  sten je potrebno prepleskati, če ne upoštevaš oken in vrat?  
(Napiši enačbo in odgovor.) 

f) Predstavljaj si, da je tvoja soba bazen. Koliko l vode bi lahko natočili vanjo? 
(Napiši enačbo in odgovor. Ustrezno pretvori.) 

 

Nalogo poskusi rešiti v ponedeljek. Želim ti prijetno reševanje. Nalogo pričakujem na mailu. 

 

SLOVENŠČINA:  

Učna snov: Spis – tvorjenje besedila 

Razmisli, kako si doživljal šolo na daljavo. Kaj novega si spoznal, česar prej nisi 

uporabljal? Kaj ti je bilo všeč? Katere naloge si najraje reševal? Kaj je bilo težko?  

Te je bilo česa strah? Kaj je bilo zanimivo? Kaj bi spremenil pri šolanju na daljavo, 

če bi lahko? Kakšno je tvoje mnenje o šoli na daljavo?  

 

Zapiši svoje doživljanje in razmišljanje o tem času, ko nisi smel v šolo, a si se 

vendarle moral učiti. Upoštevaj kriterije uspešnosti. 

 

Kriteriji uspešnosti: 

- zapišem po odstavkih: uvod, jedro in zaključek 

- pišem čitljivo in estetsko 

- pišem slovnično pravilno 

- zapišem zanimivo vsebino 

- zapišem vsaj eno stran 

- zapisu dam ustrezen zanimiv naslov 

 

Želim ti uspešno pisanje. Tvoj zapis pričakujem na mailu. 

Veselim se že srečanja 

v šoli     . 

mailto:o-salovci.ms@guest.arnes.si
mailto:marjeta.andrejek@guest.arnes.si

