
MATEMATIKA 6. razred, 3. del (30. 3. 2020 – 3. 4. 2020) 

V tem tednu je matematike nekoliko manj. Prav tako se v tem tednu ne boste učili nove snovi, 

ampak boste ob reševanju besedilnih nalog utrdili že naučeno.  

Sedaj je tudi čas, da naredite še kaj za nazaj, česar še morda niste.  

 

RAČUNANJE Z DECIMALNIMI ŠTEVILI – besedilne naloge,  uporaba v vsakdanjem 

življenju   

1. V iUČBENIKU  za matematiko 6 https://eucbeniki.sio.si/matematika6/519/index3.html 

    najdeš razlago in primere:  

- str. 471 – 472 – razlaga, primeri nalog - zgledi 

- na straneh 473 – 476 so naloge, ki jih lahko rešuješ, sproti dobiš povratno informacijo o 

pravilnosti 

 

2. DELOVNI ZVEZEK, 2. del,  

Besedilne naloge najdeš pod različnimi naslovi.  

V kolikor si uspešno reševal-a naloge v iUčbeniku, ni potrebno rešiti vseh tukaj predlaganih 

nalog. Naloge v oklepaju niso obvezne. Krepko so označene naloge, ki bi jih naj rešili vsi. 

 

Rešuj naloge v DZ:  

- str. 15, nal. 28 

- str. 18, nal. 40 (42) 

- str. 21, nal. 50 

- str. 23, nal. 66 (69) 

- str. 26, nal. 78 (79) 

- str. 29, nal. 89 

- str. 33, nal. 100, 101 

 

3. MATEMATIKA V KUHINJI – da vidimo uporabnost matematičnega znanja 

 

V priloženem dokumentu (priloga MAT 6 – recepti) so zapisani recepti iz različnih evropskih 

držav. Recepti so iz držav, vključenih v projekt Erasmus + v šol.l. 2017/2018.  

Izberi en recept (ki ti je najbolj všeč, ki je morda zanimiv, da bi ga preizkusili,…) od 

zapisanih in preračunaj sestavine.  

Recepti so zapisani za več (različno število) oseb. Najprej preračunaj sestavine za 1 osebo 

(torej moraš deliti s številom, za koliko oseb je recept napisan), nato pa za 14 oseb (kot da 

pripravljaš jed za svoje sošolce) – torej množiš sestavine pod 1 osebo z 14 ali pa za toliko 

oseb, kolikor vas je v družini (pomnožiš sestavine za 1 osebo s številom članov družine) 

Zdaj je čas, da se preizkusite in izbrano jed zares pripravite doma. Pa DOBER TEK! Če vam 

jed uspe narediti, jo fotografiraj, preden je na mizi zmanjka in mi fotografijo pošlji (to s 

fotografijo je neobvezni del naloge) 

 

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/519/index3.html


NASVET:  

V zvezek vedno zapišite datum, kdaj ste kaj pisali, reševali.  

Delajte tedensko sproti, da se ne bo nakopičilo preveč. Po svoji presoji si naredite dnevni 

urnik in v njem določite čas za matematiko. 

Uspešno reševanje (utrjevanje) in morebiti tudi kuhanje želim.  

V kolikor imate kakšna vprašanja ali pa želite samo poročati o vašem delu (zanima me vaše 

mnenje o predlaganem delu, obsegu nalog – ali jih je morda preveč, so prezahtevne,…), mi 

lahko pišete na mail: marija.majcen@guest.arnes.si  ali marijamajcen1@gmail.com  

Učiteljica: Marija Majcen 

 

Najpomembnejše: OSTANITE ZDRAVI.  
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