
MATEMATIKA (6. b)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Decimalna števila – 
utrjevanje in preverjanje 
znanja

V tem tednu bomo utrjevali seštevanje, odštevanje množenje in deljenje 
decimalnih števil, ponovili izraze z decimalnimi števili in na koncu preverili 
svoje znanje. 
Naloge bodo iz učbenika in delovnega zvezka, pri dodatnem delu si boste 
pomagali z gradivom v spletni učilnici. 

Svoje delo zapisuj v šolski zvezek.
Zapiši datum in naslov snovi, ki jo predeluješ. 
Naloge, ki jih ne rešuješ v DZ, rešiš v ŠOLSKI 
zvezek. 
Zapišeš stran in številko naloge. Nato 
prepišeš potrebne podatke in rešiš nalogo.
Če naloge ne znaš rešiti, pošlješ vprašanje po 
mailu ali pa ob nalogi narediš vprašaj, klicaj in 
bomo tvoje vprašanje razčistili v šoli.

Za vprašanja sem dosegljiva: 

8.30 - 10.30 
16.00 -18.00

alenkame@gmail.com

Vse dodatno gradivo (učni listi) in rešitve (učbenika in učnih listov) bodo 
dostopni v spletni učilnici, ki jo najdete na spodnji povezavi. Za dostop se 
ni potrebno prijavljati in ne potrebujete gesla.
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=22078

Ponovitev seštevanja in 
odštevanja decimalnih števil

V učbeniku na strani 101 reši nalogo 
5 (najprej reši pisno, nato preveri s kalkulatorjem), 
8 (najprej oceni na pamet, nato izračunaj), 
9, 10, 11
Izziv: najprej poskusi oceniti rezultat, ga zapiši, nato pa izračunaj pisno, 
na koncu preveri s kalkulatorjem.

Svoje delo zapisuj v šolski zvezek.
Zapiši datum in naslov snovi, ki jo predeluješ. 
Naloge rešiš v ŠOLSKI zvezek. 
Zapišeš stran in številko naloge. Nato 
prepišeš potrebne podatke in rešiš nalogo.
Če naloge ne znaš rešiti, pošlješ vprašanje po 
mailu ali pa ob nalogi narediš vprašaj, klicaj in 
bomo tvoje vprašanje razčistili v šoli.

Za vprašanja sem dosegljiva : 

8.30 - 10.30 
16.00 -18.00

 alenkame@gmail.com

Ponovitev množenja in 
deljenja 
s potencami števila 10

V učbeniku preberi stan 103 in pravilu v okvirčku na strani 104.
Naredi naloge v učbeniku na strani 106: 3, 4, 7, 11.

Svoje delo zapisuj v šolski zvezek.
Zapiši datum in naslov snovi, ki jo predeluješ. 
Naloge rešiš v ŠOLSKI zvezek. 
Zapišeš stran in številko naloge. Nato 
prepišeš potrebne podatke in rešiš nalogo.
Če naloge ne znaš rešiti, pošlješ vprašanje po 
mailu ali pa ob nalogi narediš vprašaj, klicaj in 
bomo tvoje vprašanje razčistili v šoli.

Za vprašanja sem dosegljiva : 

8.30 - 10.30 
16.00 -18.00

 alenkame@gmail.com

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=22078


Ponovitev množenja in 
deljenja z decimalnimi števili

V učbeniku naredi na strani 109 naloge 
1 (levi stolpec),
naloge 3, 4, 7 in 11 (za hitrejše in uspešnejše)

Učbenik stran 113, naloge
1 (4 poljubni primeri),
3, 4

Nasvet: račun najprej oceni, potem izračunaj pisno, nato preveri s 
kalkulatorjem.

Svoje delo zapisuj v šolski zvezek.
Zapiši datum in naslov snovi, ki jo predeluješ. 
Naloge rešiš v ŠOLSKI zvezek. 
Zapišeš stran in številko naloge. Nato 
prepišeš potrebne podatke in rešiš nalogo.
Če naloge ne znaš rešiti, pošlješ vprašanje po 
mailu ali pa ob nalogi narediš vprašaj, klicaj in 
bomo tvoje vprašanje razčistili v šoli.

Za vprašanja sem dosegljiva : 

8.30 - 10.30 
16.00 -18.00

 alenkame@gmail.com

Decimalna števila - 
utrjevanje učnega sklopa

V delovnem zvezku na strani 34 in 35 
rešiš Vaja dela mojstra in Utrdi znanje.

Naloge samostojno preveri s pomočjo rešitev, 
ki jih najdeš v spletni učilnici (Matematika - 
samostojni delovni zvezek - 2. del - rešitve). V 
kolikor rešitev ni pravilna in ne najdeš napake 
lahko nalogo slikaš in mi jo pošlješ na 
elekronski naslov. 

Za vprašanja sem dosegljiva : 

8.30 - 10.30 
16.00 -18.00

 alenkame@gmail.com


