
SREDA – 1. 4. 2020 

MAT – PISNO DELJENJE (U, str.128-130) 

SLJ – KAKO PREDSTAVIMO SVOJE POKLICNE NAČRTE? (DZ, str.62-63) 

ŠPO – PLEŠI PO ŽELJI 

 

MAT – PISNO DELJENJE U, str.128 – 130 

 

Danes te čaka najtežja snov v tem šolskem letu.  Če znaš dobro poštevanko, težav ne bo. Če se bodo 

pojavile težave, najprej ponovi vso poštevanko, ker bo brez znanja množenja in deljenja, deljenja z 

ostankom, večkratnikov, pisno deljenje nemogoče oz. z veliko napakami. 

Delala bova po korakih, tako kot smo delali v šoli pisno množenje. Če se še spomniš, smo pisno množili iz 

desne proti levi. Pisno deljenje je ravno obratno in delimo od leve proti desni. 

Svojo razlago sem posnela in jo najdeš na  https://www.youtube.com/watch?v=mB52Qq1nr5I&t=5s 

 

V zvezek napiši naslov                     PISNO DELJENJE 

in račun čez dve vrstici                                                                       Začeli bomo deliti pri T. Torej 4 : 2 =2 

                                     4 2 8 2  : 2 =   2141    Potem delimo stotico: 2 : 2 = 1 

                                                                                                                 Delimo desetico: 8 : 2 = 4 

                                                                                                                 Nazadnje delimo še enico: 2 : 2 = 1 

Naredimo preizkus:              2141 . 2 

                                                       4282                                    PAZI, KAKO PIŠEŠ ŠTEVILKE. ZAPISANE MORAJO BITI  

                                                                                                    ČEZ CELO VRSTO. 

Nekaj primerov imaš v učbeniku, str. 129,130. 

V prilogah ti pošiljam nekaj projekcij pisnega deljenja, ki sem jih opremila z mojo razlago. Poglej si jih, 

zraven piši, računaj… Razlago in postopek imaš v priloženih projekcijah pod PISNO DELJENJE1, 2, 3, 4. 

Lahko pa si ogledaš razlage drugih učiteljev tudi  tukaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=5JHQFb1GuYA 

https://www.youtube.com/watch?v=dO20Z35bgs4 

https://www.youtube.com/watch?v=Cls-08595Yo 

 

Vadiš lahko tudi s Cofom na radovednih5. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mB52Qq1nr5I&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=5JHQFb1GuYA
https://www.youtube.com/watch?v=dO20Z35bgs4
https://www.youtube.com/watch?v=Cls-08595Yo


SLJ – KAKO PREDSTAVIMO SVOJE POKLICNE NAČRTE? 

 SDZ 2, str. 62 
    2. naloga 

Preberi besedilo (tiho ali na glas). 

 SDZ 2, str. 63 
3. naloga 

Ustno odgovori na vprašanja o besedilu. 

Dopolni in pomni. 

Preberi besedilo in vstavi manjkajoči podatek.  

 

V zvezek opiši poklic svojih staršev, lahko tui poklic, ki si ga ti želiš nekoč opravljati. Pazi na 

lepo, čitljivo pisavo, pravopis in naredi odstavke, kot jih je naredil Miha. 

 

ŠPO– PLEŠI PO ŽELJI 

 

Če imaš možnost, odpri spodnjo povezavo in potelovadi. 

 

 https://youtu.be/4FcAMjALF3Q 

https://youtu.be/4FcAMjALF3Q?fbclid=IwAR2wCQhPe-gxoW-DpN3CxTw6bai_dkbzmZzz9UGHmlx837MRmHR-iWIuujc

