
6. razred – navodila za delo od 30. 3. 2020 do 3. 4. 2020 

 

Ta teden se boš ukvarjal-a z dolžino. Kaj je že to?  Katere so enote? Kako jih pretvarjamo? Katera priprava 

je pogostejša? V šoli v naravi ste se z njo ukvarjali, ko ste merili dolžino dela hodnika s palicami in z metrom.  

Poišči delovni list iz šole v naravi – dolžina. 

Besedilo, ki je od tukaj naprej zapisano poudarjeno (KREPKO), si zapišeš v zvezek. Kjer so črte, ti zapišeš 

manjkajoče besede ali številke.  

30. 3. 2020 

V zvezek si zapiši naslov DOLŽINA 

1. Dolžina je razdalja med dvema točkama. Priprava za merjenje dolžine je  _______________ (zapiši 

vsaj dve). 

Verjamem, da se spomniš, s katerimi enotami jo izražamo.  

Enote za merjenje dolžine so: meter, ____________________ (dopiši še ostale 4, ki jih uporabljamo in jih 

poznaš). 

 

2. Nariši poljubno daljico AB. Izmeri dolžino daljice AB in jo zapiši. 

(Če si pozabil, kako se zapiše, si poglej v DZ 1 na str. 73.) 

To dolžino zapiši v cm, mm, dm in m. 

 

3. Pretvarjanje dolžinskih enot – preriši shemo v zvezek: 

     ∙ 1000       ∙ 10      ∙ 10            ∙ 10 

 
km   m   dm   cm   mm 

 

    : 1000       : 10        : 10         : 10 

KAKO UPORABLJATI TO SHEMO?  

VEDNO VELJA: Če pretvarjamo v večjo enoto, delimo (puščica gre v levo, vejica gre v levo,), če 

pretvarjamo v manjšo enoto, množimo (puščica gre v desno, vejica gre v desno,) z ustreznim številom. 

Že v nižjih razredih ste se učili pretvarjanja. Ker pa niste poznali decimalnih števil, ste zapisovali tako: 

125 cm = 1 m 2 dm 5 cm 

Ker znate že deliti in množiti s potenco števila 10 veste, da pri množenju premikamo vejico desno – dobimo 

večjo število, pri deljenju vejico premikamo v levo – dobimo manjše število. Vedno vejico premaknemo za 

toliko mest, kot je ničel pri pretvorbi.  

Torej dobimo zapis:  125 cm = 1, 25 m 



S pomočjo spodnjih rešenih primerov ti bom poskusila razložiti, kako to gre – preglej jih. Pod vsako shemo 

je krepko zapisan rešen primer - prepiši ga v zvezek. 

a) Vemo, da velja 1 m = 10 dm. Torej, če pretvarjamo iz m v dm, sledimo puščici (V DESNO, ker 

pretvarjamo iz večje enote v manjšo), ki pravi, da moramo metre pomnožiti z 10 in dobimo decimetre. 

 

𝟐𝟑 𝐦 = 𝟐𝟑 ∙ 𝟏𝟎 𝐝𝐦 = 𝟐𝟑𝟎 𝐝𝐦          → prepiši v zvezek 

𝟒𝟓, 𝟕 𝐦 = 𝟒𝟓, 𝟕 ∙ 𝟏𝟎 𝐝𝐦 = 𝟒𝟓𝟕 𝐝𝐦 → prepiši v zvezek 

 

b) Vemo, da velja 1 dm = 100 mm. Torej, če pretvarjamo iz dm v mm, sledimo puščici (V DESNO, ker 

pretvarjamo iz večje enote v manjšo), ki pravi, da moramo decimetre množiti z 10, da dobimo centimetre 

in še enkrat množiti z 10, da dobimo milimetre. To je enako kot da decimetre pomnožimo s 100 in dobimo 

takoj milimetre. 

 

𝟎, 𝟎𝟔 𝒅𝒎 = 𝟎, 𝟎𝟔 ∙ 𝟏𝟎𝟎 𝒎𝒎 = 𝟔 𝒎𝒎 → prepiši v zvezek 

c) Vemo, da velja 1 m = 100 cm. Torej, če pretvarjamo iz cm v m, sledimo puščici (V LEVO, ker pretvarjamo 

iz manjše enote v večjo), ki pravi, da moramo centimetre deliti z 10 da dobimo decimetre in še enkrat 

deliti z 10, da dobimo metre. To je enako kot centimetre delimo s 100 in dobimo metre. 

 

 

𝟕𝟓𝟔 𝒄𝒎 = 𝟕𝟓𝟔 ∶ 𝟏𝟎𝟎 𝒎 = 𝟕, 𝟓𝟔 𝒎 → prepiši v zvezek 



č) Vemo, da velja 1 km = 1000 m. Torej, če pretvarjamo iz m v km, sledimo puščici (V LEVO, ker 

pretvarjamo iz manjše enote v večjo), ki pravi, da moramo metre deliti s 1000 in dobimo kilometre. 

 

𝟏𝟖 𝒎 = 𝟏𝟖: 𝟏𝟎𝟎𝟎 𝒌𝒎 = 𝟎, 𝟎𝟏𝟖 𝒌𝒎 → prepiši v zvezek 

 
Pretvarjanje z uporabo tabele: 
Nekaterim je lažje pretvarjanje s pomočjo tabele. V vsako polje vpišemo LE ENO števko, saj je 10 cm = 1 
dm, 10 dm = 1 m, 1000 m = 1 km. 
Številke pred vejico (celi del) nam vedno povedo, koliko je tistih enot, ki so zapisane za številko. Prva 
števka za vejico so desetine te enote, druga stotine enote… 
 

5, 1 4 m    12, 7 8 9 km 
 

 m   dm  cm                             km      m 
 
V polje pod posamezno enoto zapišeš ustrezno številko. Manjkajoča polja dopolniš z ničlami. Pazi : npr. 4 
m 8 cm = 408 cm = 4,08 m (PAZI, vmes so še dm). 
 

Primeri, ki so napisani na pod tabelo so rešeni s pomočjo tabele – preglej jih, morda ti bo lažje pretvarjati 
tako. 

km m dm cm mm  

     5 1 4   

 1 2 7 8 9 0 0   

     3 4 7   

      5 0 4 0 3  

  1 0 0 6 0 8 0  

 
5,14 m = 51,4 dm = 514 cm 
12,789 km = 12789 m = 1 278 900 cm 
34,7 dm = 3,47 m 
504 dm 3 mm =  50,403 m = 50403 mm 
1 km 6 m 8 cm = 1 006 080 mm 

 
Meni je vseeno, ali si boste pomagali s tabelo ali shemo (puščicami), pomembno mi je, da znate 

pretvarjati. Če si boste pomagali s tabelo vam svetujem, da si v njo, na rahlo, s svinčnikom, pišete in ko 

končate, zradirate. Tabelo imate narisano na listu iz šole v naravi. 

Ta snov (pretvarjanje) je na malo drugačen način razložena še v DZ na str. 69 in 70. Če mojega zapisa ne 
razumeš, preberi še tam.  
Nato pa reši naloge na straneh 70, 71/ 1., 2., 3. Prosim, če mi v pregled pošlješ fotografijo rešenih nalog v 
DZ. Slike zvezka mi ni potrebno pošiljati – kako sem si jo jaz predstavljala imaš napisano v drugi prilogi. 
Preveri si sam-a. 



31. 3. 2020 

1. naloga: Čas je za 7 minutni test -  v zvezek napiši naslov 7 minutni test. Ker ni mene, da bi ti narekovala, 

reši nalogo 5. iz DZ na strani 71. Ne pozabi, časa imaš le 7 minut.  

Upam, da ti pretvarjanje ni povzročalo težav. Preglej si rezultate s pomočjo spodnjih rešitev. Ne pozabi 

uporabiti druge barve za popravljanje napak. 

 

2. naloga: Danes boš vadil-a pretvarjanje na internetu. Pojdi na spletno stran: 

https://www.thatquiz.org/sl-n/naravoslovje/merske-enote/ 

 

Na levi  moraš nastaviti (obkljukati), kaj boš pretvarjal-a: 

 dolžina pomeni število pretvarjanj (svetujem ti kar 10),  

 stopnja: višja stopnja pomeni težje primere. Lahko začneš s številko 2, nadaljuješ s 3, 6 (niso težki), 

4, 5 – to naj bi znal v 6. razredu 

 pretvarjanje,  

 razdalja,  

 vse pretvorbe. 

Na desni imaš izpisano število pravilnih in število napačnih odgovorov ter čas, ki si ga porabil. Ko zaključiš, 

ti zapiše, koliko odgovorov je bilo pravilnih. Za napačne pa napiše tvoj in pravilen odgovor, kar je super. 

Saj veš, iz napak se učimo. 

Poskusi rešiti brez napak, tudi če bo zato čas malo daljši. Če ne gre drugače, si pomagaj s tabelo ali s 

puščicami. 

Obkljukaj vse pretvorbe 

https://www.thatquiz.org/sl-n/naravoslovje/merske-enote/


1. 4. 2020 

Danes odpade MATEMATIKA.  UPS, 1. april. Upam, da ne zameriš, da sem se malo pohecala.  

Danes te čaka ponavljanje s pomočjo računalnika v sklopu e-učbenikov. Potreboval-a boš zvezek in 

računalnik s povezavo na internet. Ogledal-a si boš, kako računamo z dolžinskimi enotami. Naslov v 

zvezek: RAČUNANJE Z DOLŽINSKIMI ENOTAMI 

 

1. Odpri si spletno stran https://eucbeniki.sio.si/matematika6/532/index.html in si preberi levo stran. Na 

levi sliki obkljukaj Majino in Evino pot (kvadratka spredaj). Desno stran reši na spletu. Prevri svoje rešitve s 

klikom na gumb PREVERI. 

 

 

2. Pojdi na naslednjo stran (klikni NAPREJ ali na  https://eucbeniki.sio.si/matematika6/532/index1.html) in 

v zvezek napiši prvo točko. 

1. SEŠTEVAMO IN ODŠTEVAMO  

V zvezek prepiši in reši  ZGLED. Rešitev s sam-a preveri. Lahko s pomočjo spleta ali pa s pomočjo druge 

moje priloge.  

 

Ko se z miško postaviš na ta MINI ZNAK (»>«) se pojavi napis NAPREJ – če ga klikneš, se 

prestaviš na  naslednjo stran. Podoben znak je na levi, za premik NAZAJ. 

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/532/index.html
https://eucbeniki.sio.si/matematika6/532/index1.html


Pod rešeno nalogo si v zvezek z rdečo prepiši tudi pravilo v roza pravokotniku: 

 

3. Pojdi na naslednjo stran (klikni NAPREJ ali na https://eucbeniki.sio.si/matematika6/532/index2.html)  in 

v zvezek napiši drugo točko 

2. MNOŽIMO IN DELIMO ter  prepiši v zvezek nalogo kot a primer. Rešitev s sam-a preveri. Lahko s 

pomočjo spleta ali pa s pomočjo druge moje priloge.  

 

Pod rešeno nalogo si v zvezek z rdečo prepiši tudi pravilo v roza pravokotniku: 

  

Reši še spodnji primer o deski in ga skupaj z besedilom naloge prepiši v zvezek kot b primer. Rešitev s 

sam-a preveri.  Lahko s pomočjo spleta ali pa s pomočjo druge moje priloge.  

  

Pod rešeno nalogo si v zvezek z rdečo prepiši tudi pravilo v roza pravokotniku: 

 

Enako naredi še s primerom na desni strani (Lukčev korak…). in ga skupaj z besedilom naloge prepiši v 

zvezek kot c primer. Rešitev s sam-a preveri. Lahko s pomočjo spleta ali pa s pomočjo druge moje priloge.  

 

Pod rešeno nalogo si v zvezek z rdečo prepiši tudi pravilo v roza pravokotniku: 

 

To je KONČNO vse za danes – predlagam, da nadaljuješ jutri. Zapisov mi ni potrebno pošiljati.   

a)  

b)  

c)  

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/532/index2.html


2. 4. 2020 

Danes te čakata dva zadolžitvi. Najprej ponovitev pretvarjanja merskih enot, nato pa računanje z 

dolžinskimi enotami. 

1. zadolžitev: Reši nalogo iz učnega lista MERJENJE DOLŽINE (dobili ste ga v šoli v naravi), ki od tebe 

zahteva pretvarjane. Če si list izgubil-a, si spodnje primer prepiši v zvezek in jih reši. Poskusi reševati brez 

pripomočkov. Če pa ne bo šlo, pa si pomagaj s puščicami ali tabelo. 

 

Pretvori. 
a) 4 km =                  m     b) 0,5 m =           dm 
 12 m =    cm   1,6 m =    cm 
 578 cm =    mm   0,03 km =   m 
 9 m =     mm   7,4 dm =    cm 
 570 dm =    cm   4,5 cm =    mm 
 
c) 40 mm =   cm     d) 38,5 dm =   m 
 120 cm =    dm   0,12 m =   km 
 4600 mm =   m   7,5 cm =   m 
 500 m =   km   92,2 dm =   m 
 6800 dm =   km   660,3 mm =   cm 

 

Fotografijo rešitev mi prosim pošlji na moj mail, da ti pregledam. 

 

2. zadolžitev: Vrneš se, kjer si včeraj končal na https://eucbeniki.sio.si/matematika6/532/index3.html 

V zvezek zapiši tretjo točko (kar pod včerajšnjo snov) 

3. RAČUNANJE Z DOLŽINSKIMI ENOTAMI  

V zvezek prepiši ter reši vse izraze, ki so zapisani v velikem pravokotniku: 

 

Rešitve izrazov si sam-a preglej – skupaj z nekaj namigi so zapisane so v drugem dokumentu. 

Lep vikend. 

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/532/index3.html

