
PONEDELJEK, 6. 4. 2020 

Pred nami je že četrti teden učenja na daljavo. Upam, da ti naloge ne delajo 

prevelikih težav in da jih rešuješ čim bolj samostojno. Verjetno si se čez vikend 

dobro odpočil in si pripravljen na nove naloge. Vse naloge poskušam narediti  

take, da ti ne bodo delale prevelikih težav, le dobro beri navodila in ne bo 

težko. 

 

MATEMATIKA 

 Upam, da si uspel poslušati in videti razlago pisnega deljenja, ki sem jo 

pripravila za vas v petek. Nihče mi ni sporočil, da je imel kakšne težave. 

 Rešitve petkove naloge. Preglej in popravi.      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE: V zvezek prepiši račune in jih izračunaj. Pri 

deljenju ne pozabi na preizkus. 



480 : 2 = 
937 : 3 = 
645 : 2 = 
67 : 6 = 
554 : 5 = 

456 . 6  
967 . 8  
1094532 . 4  

7457 – 2879 = 
2087 – 1789 = 
5674 + 4539 = 
3489 + 2315 = 
Prepiši v kupčke. 

 

 

2. V DZ reši str. 83. Spodaj imaš nekaj pomoči, da ne bo pretežko. 

 5. nalogo reši če želiš, ni tako težka. ( uporabi množenje) 

 Pri 6. nalogi se spomni na dele celote.  

Primer: 1 od 408 = 102              408 : 4 = 102    

              4     

 7. naloga:  1  od _____ = 22     Ko dobiš rezultat, ga deli s 6. 
                    3 

SLOVENŠČINA  

Kako ti je šlo z raziskovanjem o šoli nekoč? Upam, da si izvedel veliko zanimivih 
stvari. 

1. V DZ na str. 34 in 35 preberi besedilo Šola nekoč. 

2. Reši naloge na str. 36 in 37. Nalog z zvezdico NE rešuj. Vsi odgovori na 
vprašanja se skrivajo v besedilu zato ga večkrat preberi. 

 

DRUŽBA 

1. V učbeniku si preberi str. 56 in 57.  

2. Dobro si oglej tudi sliko in poišči vse dejavnosti, ki jih ima mesto na sliki. 

3. Razmisli, koliko dejavnosti imamo v Robu ali v Velikih Laščah. 

 

DOPOLNILNI POUK 

Rešuj naloge v Moji matematiki ali pa reši stran v RJI o pisnem deljenju brez 

ostanka. 


