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Spoštovani učenci 6. razreda! 

 

Oglašam se z novimi vsebinami in navodili. O vseh nejasnostih in vprašanjih sem vam na 

voljo preko elektronske pošte (drago.gaspar@guest.arnes.si). 

 

Navodila za delo MAT6  od 2.4.2020 do 9.4.2020 (4 ure) 

 

Učna snov: Matematika v vsakdanjem življenju 

(učbenik stran 212 in 214) 

 

V praksi  potrebujemo matematiko v vsakršnih situacijah, večinoma na neformalne načine ali 

v posebnih situacijah v službi. Pogosto se niti ne zavedamo, da nekaj počnemo z matematiko, 

to preprosto storimo, na primer, ko kuhamo kosilo za družino, vozimo avto, beremo vozni red, 

belimo hišo, vrtnarimo, igramo nogomet, tenis, človek ne jezi se ali nakupujemo. V bistvu 

obvladujejo matematične situacije po svoje ves dan. 

 

 V naslednjih štirih urah se boste ukvarjali z nalogami, ki opisujejo situacije iz vsakdanjega 

življenja. Delali boste samostojno. Ne ustrašite se nalog, če so zapisane v večjem obsegu. 

Naloge rešujete postopoma. Velikokrat se naslednje vprašanje navezuje na odgovor 

prejšnjega. V takem primeru govorimo o strukturiranih nalogah 

 

V zvezek zapiši naslov: Matematika v vsakdanjem življenju 

 

- Četrtek, 2.4.2020, reši nalogi 1 in 2 iz učbenika na strani 212. 

 

Navodilo: Prepiši nalogo (odebeljen tisk) in prvo vprašanje (a), reši in zapiši odgovor. Potem 

prepiši drugo vprašanje, reši in zapiši odgovor. Potem prepiši tretje vprašanje, reši in zapiši 

odgovor in tako nadaljuj do konca. 

 

- Ponedeljek, 6.4.2020, reši nalogi 3 in 4 iz učbenika na strani 212, 

- Sreda, 7.4.2020, reši nalogi 5 in 6 iz učbenika na strani 215. 

- Četrtek, 8.4.2020, reši naslednje tri naloge: 

 

1. naloga 

Tomaž in Jerneja sta pomagala svoji babici pri peki piškotov. Babica je v posodo za 

testo nasula 26 gramov sladkorja, Tomaž 8 dekagramov moke in Jerneja 82 gramov 

orehov več, kot je babica nasula sladkorja.  

Koliko gramov sestavin imajo vsi trije v posodi?  
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2. naloga: 

Delavec Lojze je zaposlen v polnilnici, kjer polnijo sadne sokove. Lojze je dobil 14 

steklenic soka, ki jih razporeja v zaboje, kjer je prostora za šest steklenic. Koliko 

zabojev bo napolnil in koliko steklenic mu bo ostalo?  

 

 

 

 

3. naloga 

Cvetličarki Martinca in Darinka prodajata vrtnice v šopkih. Martinca je danes prodala 

9 šopkov in v vsakem je bilo 10 vrtnic. Darinka je v vsak šopek dala 8 vrtnic in je 

prodala 8 šopkov. Martinca je zaslužila 360 €, Darinka pa 320 €. 

a) Koliko vrtnic je prodala Martinca? Koliko vrtnic je prodala Darinka?  

b) Koliko € sta zaslužili obe skupaj? 

 

 

 

V nadaljevanju vam pošiljam rešitve, da lahko preverite, če je vaš izračun pravilen. V kolikor 

nikakor ne dobite pravilne rešitve, mi pišite. 

 
 

četrtek, 

1. naloga: 214 gramov 

2. naloga: 2 zaboja in 2 steklenici ostaneta 

3. naloga: a)Martinca je prodala 90 vrtnic. Darinka pa 64 vrtnic. b) Zaslužili sta 780 €. 

 

Želim vam uspešno delo in ostanite zdravi, 

učitelj Drago. 


