
PETEK, 20. 3. 2020 

MATEMATIKA 

PISNO MNOŽENJE 

 Najprej si preberi razlago za pisno množenje v tabeli, tokrat je malo težji primeri: 

 

1.  
 

Začnemo z desne, vsako števko množimo s 6. 
 
 

2.  

Začnemo tako, da 6 pomnožimo z 8. 

 
POMOŽNI RAČUN (te račune si le izgovarjaš na glas, ni ti ji treba pisati, lahko pa si jih na začetku pišeš): 
6  ·  8 = 48     8 zapišemo pod 6, 4 štejemo dalje – zapišemo jo na črto – glej račun spodaj: 

 

3.  

Sedaj 6 množimo še z 1 in prištejmo 4 (to kar smo šteli dalje):  

 
POMOŽNI RAČUN (te račune si le izgovarjaš na glas, ni ti ji treba pisati, lahko pa si jih na začetku pišeš): 
6  · 1 + 4 = 6 + 4 = 10  0 zapišemo pod krat, 1 štejemo dalje – ker nimamo več za množit – jo zapišemo 
pod 8  - glej račun spodaj:  

 
 

 Še enkrat si preberi razlago in ta račun 18 · 6 rešuj ob razlagi v zvezek. 

  



 Je razumljivo? Gremo še na en primer. Najprej si ga preberi, nato ga ob branju razlage rešuj v zvezek. 

 

1.  
 

Začnemo z desne, vsako števko množimo s 4. 

2.  

Najprej 4 množimo s 6. 

 
POMOŽNI RAČUN (te račune si le izgovarjaš na glas, ni ti ji treba pisati, lahko pa si jih na začetku pišeš): 
4  ·  6 = 24     4 zapišemo pod 4, 2 štejemo dalje – zapišemo jo na črto – glej račun spodaj: 

 

3.  

Sedaj 4 množimo še s 3 in prištejmo 2 (to kar smo šteli dalje):  

 
 
POMOŽNI RAČUN (te račune si le izgovarjaš na glas, ni ti ji treba pisati, lahko pa si jih na začetku pišeš): 
4  · 3 + 2 = 12 + 2 = 14  4 zapišemo pod krat, 1 štejemo dalje – zapišemo jo na črto  - glej  račun 
spodaj: 

 
 

4.  

Sedaj 4 množimo še z 2 in prištejemo 1 (to kar smo šteli dalje): 

 
POMOŽNI RAČUN (te račune si le izgovarjaš na glas, ni ti ji treba pisati, lahko pa si jih na začetku pišeš): 
4  · 2 + 1 = 8 + 1 = 9  9 zapišemo pod 6: 
 

 
 

 

 Reši račune v DZ stran 44, 45/2. naloga, 46/1. naloga, stran 47/3. naloga, stran 48. 

Števke podpisuj tako kot je v današnji razlagi.  

 

 Če si še razpoložen za matematiko in želiš več, rešuj Moja matematiko (MOJA MATEMATIKA NALOGE 

– ARITMETIKA IN ALGEBRA – MNOŽENJE IN DELJENJE). Še imaš geslo? Če ne, mi piši, ti ga pošljem. 

 

 

 



SLOVENŠČINA 

 Preberi besedilo v DZ na strani 21.  

SSKJ obstaja tudi v spletni obliki (klikni na povezavo in poišči besedo virus). 

 DZ 21/1. vaja 

Iz besed sestavi poved. Besede so zapisane v slovarski obliki (tako so zapisane v slovarju) in jih 

je potrebno ustrezno spremeniti. 

Na prvo črto napiši poved samo iz besed, ki so na voljo. 

Na drugo črto napiši poved, ki jo obogatiš z novimi besedami. 

Pazi na veliko začetnico in končno ločilo. 

 

Glej primer: 

 

očka, večerja, kuhati   Očka kuha večerjo.       

Naš očka nam kuha okusno večerjo.        

 

 Reši tudi stran 22. 

 

 Pri bogatenju povedi si pomagamo tudi tako, da si postavljamo vprašalnice: 

 

 

 

 

 

 

 V zvezek zapiši poved »Skačem.« in jo postopno nadgrajuj (obogati) s pomočjo 

vprašalnic na desni. Vsako poved zapiši v novo vrstico. Vprašalnice si lahko še dodatno 

izmisliš. Črt v zvezek ne riši, jih že imaš narisane. 

POVED Vprašalnica 

Skačem.  

 S čim? 

 Kako? 

 Zakaj? 

 Kje? 

  

  

 

ŠPORT 

Odidi ven na sonce. Teci, skači, meči žogo, vodi žogo. 

Domača naloga: posesaj stanovanje. 

 

 

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 

Odpri elektronsko pošto. Če si pozabil geslo, naj mi starši to napišejo in bomo uredili. 

Odgovori na mojo elektronsko pošto. 

POVED Vprašalnica 

Berem.  

Berem knjigo. Kaj? 

Berem debelo knjigo. Kakšno? 

Na peči berem debelo knjigo. Kje? 

Na peči berem debelo pustolovsko knjigo. Katere vrste? 

Na peči tiho berem debelo pustolovsko knjigo. Kako? 

Ker mi je dolgčas, na peči tiho berem debelo pustolovsko knjigo. Zakaj? 
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