
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. aaaaaaaaaaa!   
 

Upam, da vam naloge gredo.  

Prav tako ste tudi že ali pa še vsi zdravi. Vsaj take informacije imam.  

 

Najbrž je že vsak od nas zapadel v trenutek slabe volje in 

naveličanosti, ker ne more početi vseh stvari, ki bi jih rad počel. Ja, 

je hudo, če iz dveh tednov nastanejo štirje … pa če še vedno ne vemo, 

kdaj se bomo znova videli …  

Ampak teden bo sončen in lep in od nas je odvisno, ali ga bomo 

takega tudi videli: sončnega in lepega.  

 

V mesecu aprilu bomo učitelji iskali načine, kako preveriti vaše 

znanje.  

Kar pomeni, da stvari z vsakim dnem ne postanejo manj, ampak bolj 

resne ;) Toda 6. a to ve in zna. Imam prav, ne?  

 

Pripenjam še zadnji strip. Saj uganete, čigav je, ne? Iz bolj zadnje klopi prihaja ;) V nadaljevanju pa mi 

lahko na e-pošto pošljete povezavo na svojo najljubšo pesem. In jo bomo vsako jutro pripeli sem gor v 

uvod. Pri tem bodite prijazni. Takšnih, pri katerih nam bo še tri dni donelo v ušesih, ne bomo objavili ;)  

 

 

GOSPODINJSTVO 

 

 

Pozdravljen/a učenec/ka. 

 

Upam, da še imaš energijo za šolsko delo. Sonce nam bo v tem tednu 

naklonjeno, zato bomo imeli še več energije. Izkoristi jo. 

Predvidevam, da si zadnjo nalogo uspešno opravil/a. Z učiteljico 

pričakujeva kakšno povratno informacijo, hkrati pa pohvaliva vse 

tiste, ki ste se že javili.  

Danes je svetovni dan zdravja. Delajmo tako, da bomo zdravi, 

zadovoljni in nasmejani, saj je smeh več kot pol zdravja.  

Nasmej se!  

 

(6. a, 4. teden) 
 

DOMOV, PUJSEK. 
DOMOV GREVA. 
KAJTI TO JE NAJBOLJŠA STVAR, 
KI JO LAHKO  
V TEM TRENUTKU NAREDIVA. 
 



Kakšen zrak dihamo? 

 

Naloga: Preberi snov v učbeniku na str. 19 in 20 ter poglej slike. 

 

Ali ste kdaj pomislili, kakšen zrak dihamo in kaj lahko sami pripomoremo k njegovi boljši kakovosti, 

da ne bi prišlo do negativnih posledic za naše zdravje? 

 

Odgovori na vprašanja in rešitve zapiši v zvezek. 

1. Poimenuj onesnaževalce zraka.____________________________________ 

2. Katere bolezni so pogoste v krajih, kjer je zrak onesnažen?______________ 

3. Napiši dva primera, s katerima bi zmanjšali količino škodljivih snovi v ozračju? 

a)___________________________ b)_________________________________ 

 

Neobvezna naloga: 

 

Učiteljici Nada in Lidija sva ti pripravili zanimiv recept, ki bo zelo dobrodošel za praznike, ki prihajajo. 

Če  ti je všeč, ga naredi skupaj s starši. Učiteljici bi radi videli, da ob peki uživate, ste zadovoljni in 

nasmejani. Imejte se radi in želiva vse dobro tebi in tvoji družini.  

 

 

Zajčki iz kvašenega testa 
 

Zajčki iz kvašenega testa so ob skodelici čaja ali kave odličen zajtrk, lahko tudi malica. Še posebej 

popestrijo praznično velikonočno obloženo mizo. Zlasti veseli jih bodo otroci.  

 

Sestavine za testo: 

 

 500 g moke tip 500 

 250 ml mlačnega mleka 

 2 rumenjaka 

 2 žlici sladkorja 

 3 žlice jedilnega olja 

 1 vanilijev sladkor 

 1 žlička sladkorja za pripravo kvasa 

 pol zavitka kvasa  

 ščep soli 

In še: 

 rozine ali brusnice za oči 

 50 ml mleka za premaz 

 

Postopek: 

Pripravimo moko, jo rahlo posolimo in naredimo jamico.  

Kvas zdrobimo, dodamo žličko sladkorja, žličko moke in malo toplega mleka. Pustimo, da vzhaja, nato 

pa ga zlijemo v moko, kjer si naredil jamico.  

Rumenjaka, sladkor, olje in vanilijev sladkor penasto zmešamo. Dodamo toplo mleko, zmešamo, nato 

zmes zlijemo v moko. 

Zgnetemo testo, ga pokrijemo in pustimo vzhajati (približno 1 uro). 

Nato testo ponovno na hitro pregnetemo in ga razdelimo na: 

 

 3 kupčke po cca. 80 g – ti bodo služili za trup, 

 3 kupčke po cca. 33 g – ti bodo služili za glavo, 

 3 kupčke po cca. 13 g – ti bodo služili za repke. 

 

https://oblizniprste.si/wp-content/uploads/2018/02/zajcki-iz-kvasenega-testa-9.jpg


Vzamemo kupček testa, ki bo služil za trup in ga svaljkamo v svaljek 

dolg od 28 do 30 cm. Svaljek naj bo povsod vsaj približno enako 

debel.  Nato ga zavijemo v obliki polža. Testa ne zavijamo preveč 

tesno, ker bo med peko še naraslo. 

 

 

Nato vzamemo kupček za glavo in ga s pomočjo rok oblikujemo 

v obliko solze. Z nožem prirežemo testo kot prikazuje slika, da 

dobimo glavo in 2 ušesa. 

 

 

 

Glavo spojimo s trupom in za oko uporabimo rozine ali 

brusnice. Iz najmanjšega kupčka testa naredimo kroglico za 

repek in ga prilepimo na zadnji spodnji del trupa. V bistvu glave 

in repka ni potrebno lepiti na trup, jih samo tesno zraven 

položimo, namreč  med peko se bodo sami prilepili na trup. 

 

Zajčke premažemo z mlekom in pekač postavimo v neogreto pečico in vklopimo na 170 stopinj Celzija 

klasične peke. Med segrevanjem pečice bodo zajčki še vzhajali. Pečemo približno 25 do 30 minut, 

vključno s segrevanjem pečice oz. do lepe zlate barve zajčkov. Med samo peko zajčke še enkrat 

premažemo z mlekom. 

 

 

Pečene zajčke vzamemo iz pečice in pustimo, da se ohladijo.  

 

DOBER TEK! 
 

 

 

 

Ob prazniku velike noči so zajčki iz kvašenega testa na 

mizi še posebno lep dodatek, ker bodo mizo naredili 

igrivo in pisano. 

Če bo vam kaj testa ostalo, lahko naredite pleteno štručko. 

 

Želeli bi, da narejenega in pečenega zajčka slikate in 

nama pošljete sliko. Se že veseliva. 

 

       Lepo te pozdravljata učiteljici Lidija in Nada. 

 

 

https://oblizniprste.si/wp-content/uploads/2018/02/zajcki-iz-kvasenega-testa-2.jpg
https://oblizniprste.si/wp-content/uploads/2018/02/zajcki-iz-kvasenega-testa-3.jpg
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MATEMATIKA 

 

Rešitve nalog (ploščina pravokotnika), 6. 4. 

U, str. 153:    2.     a) 24 cm2 b) 15 dm2 = 0,15 m2 c) 16 dm2 = 0,16 m2  3.     a) 12,5 cm2 

 

U, str. 154:    5.     a) 19500 cm2 b) 3 m2      8.    1) p = 21 cm2 2) b = 8 cm 3) a = 12 cm (je kvadrat) 

         11.   Tla merijo 22,5 m2. 

 

PLOŠČINA KVADRATA 

  

Dober dan. 

Še vedno pričakujem petkovo nalogo od 11 učencev. Pohvala za tiste, ki ste to že opravili v petek ali pa 

za vikend. Danes se bomo naučili še, kako se izračuna ploščina kvadrata.  

 

1. V zvezek napiši vaja in izračunaj ploščino likom, ki jih najdeš v učbeniku na strani 152 zgoraj. Ko 

izračunaš, si rešitve preglej s pomočjo učbenika. Kaj si opazil? 

 

2. Lik C je bil kvadrat. Vsak kvadrat je tudi pravokotnik. Kvadrat je pravokotnik, ki ima širino enako 

dolžini. Ploščina kvadrata je enaka zmnožku dveh njegovih stranic. 

 

3. ZAPIS V ZVEZEK 

 

V zvezek zapiši naslov PLOŠČINA KVADRATA ter današnji datum. 

 

 

 

Ploščina kvadrata je zmnožek dolžine in 

širine kvadrata.  

 

p = a • a = a2 

 

 

 

 

Primer:  

KVADRAT 

 ALI       p = a • a 

              p = 8 cm • 8 cm 

              p = 64 cm2 

 

 

 

V vsakdanjem življenju pa pogosto najdemo like, ki so sestavljeni iz dveh ali več pravokotnikov oziroma 

kvadratov. V takšnih primerih lik najprej razdelimo na pravokotnike oziroma kvadrate, izračunamo 

posamezne ploščine ter jih seštejemo. 

 

 

              p1                   p2                p = p1 + p2 

 

 

 Preberi si in oglej rešeno 2. nalogo v učbeniku, na strani 152.  

 

4. Lažje naloge: učbenik, str. 153/3 b.  str. 154/6.          Težje naloge: učbenik, str. 154/7, 10, 12*.  



SLOVENŠČINA 

 

 
REŠITVE: 

 

1) Zapis v zvezek:  

V tej povedi so trije zaimki: ji, ga zanje. 

njej je v dajalniku, njega je v tožilniku (je kdo napisal imenovalnik? Ne, saj se ne vprašate Kdo ali kaj 

ji je dal? ampak Koga ali kaj ji je dal?), zanje je v tožilniku.  

 

2) Delovni zvezek, 2–5.    3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ste pri predzadnjem zaimku napisali množina? Ni prav. Kajti ne 

gre za to, da smo MI (učenci, ljudje, trije sošolci) nekaj storili, 

ampak gre za to, da je sladkor padel z rok MENI ali skrajšano MI.   

       V množini: Mi gremo na sprehod. V ednini: Dal mi je zvezek. 

 

 

 

DANAŠNJE DELO: 

 

– Odprite delovni zvezek na str. 30–32 in rešite naloge 6.–12. 

 

– Pomagajte si z razpredelnico pri 8. nalogi. Če npr. piše Otroci so se razveselili (ti)________, ne 

pa darila., in če ne veš, katera rešitev bi bila prava … potem poišči v razpredelnici 8. naloge 

zaimek ti (je v 2. stolpcu) in izberi, kateri zaimek bi najbolj ustrezal. 

 

– Učencem, vključenim v dopolnilni pouk, pri 12. nalogi ni treba določiti sklona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAIMEK ŠTEVILO SKLON 

me ed. T 

njej ed. D 

ji ed. D 

on ed I 

naju dv. T 

nas mn T 

ji ed. D 

ga ed. T 

mi ed. D 

nam mn. D 



ANGLEŠČINA 

 

Dear sixth class, hello. 

 

1. Najprej preveri rešitve prejšnje ure. Bodi natančen/natančna. 

 

Rešitve: WB 36/3 2 an 3 a 4 some 5 an 6 some 7 a 8 an, a, some 9 some, some 10 some, some, 

some WB 37/4 ham x, butter x, milk +, coffee +, yoghurt x, sugar x WB 37/5 3 No, they haven't 

got any ham. 4 No, they haven't got any butter. 5 Yes, they've got some milk. 6 Yes, they've got 

some coffe e. 7 No, they haven't got any yoghurt. 8 No, they haven't got any sugar. WB 37/6 2 a 

3 some 4 some 5 some 6 any 7 an  8 any 9 any 10 some 11 any 12 any 13 any 14 a  

 

2. Odpri zvezek in napiši Schoolwork. Odpri še  učbenik na strani 47 in reši 5. nalogo. Poslušaj 

posnetek. Povedi zapiši v zvezek. 

 

a) Kaj imajo  Dan, Elsa in Chen za kosilo? Saj veš, da se angleško »kosilo« precej razlikuje 

od slovenskega, kajne? 

 

b) Opiši vsa tri kosila s pomočjo danih besed. Seveda v zvezek. 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en 

 

3. Sledi tvoj priljubljen strip – Mut goes shopping, učbenik stran 48.  

 

a) Poslušaj posnetek.  

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en 

 

b) Poor Mut. Ubogi Mut. What is Mut worried about? Why? Kaj skrbi Muta? Zakaj? Odgovora 

mi pošlji na elektronski naslov. 

 

c) Nove besede zapiši v zvezek. Pomagaj si s slovarčkom v delovnem zvezku na strani 85. 

d) Preberi zgodbo še enkrat na glas. 

 

e) Reši nalogo 2 v učbeniku na strani 49. V zvezek zapiši rešitve. Primer: 1 f 

 

 

ŠPORT 

 

Tokrat malo športnih igric s kockama (op: če nimate dveh, mečete eno 2x).  

Pred začetkom se malo ogrejemo – tek na mestu in razgibavanje. 

 

Naloge za učenje na daljavo pri predmetu ŠPORT 

Danes pa naloga zate in za vso družino. Lahko povadite in se pozabavate skupaj. 

Ostani doma, ostani zdrav! 

 

Po vadbi ne pozabi na higieno (umivanje rok, preoblačenje …) 

Še prej pa popij kozarec vode, izotoničnega napitka ali čaja. 

 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en


KOCKANJE 

Navodila: Vrzi dve kocki. Preštej pike in poglej, katero vajo moraš opraviti (glej tabelo).  

Vrzi kocki še enkrat, da izveš, koliko ponovitev vaje moraš opraviti. 

 

2 POČEP NA ENI 

NOGI 

 

3 POSKOČNI 

JAKEC 

 
4 SVEČA 

 

5 SKLECE 

 
6 POČEPI 

 

7 DVIGI NA 

PRSTE 

 

8 DOTIKI RAME 

V SKLECI 

 

9 IZPADNI 

KORAKI 

 
10 SKOKI IZ 

POČEPA 

 
11 VAJE ZA 

HRBET 

 

12 ZAPIRANJE 

KNJIGE 

 

 

  

 

                       
 

                 

               


