
ČETRTEK, 21. 5. 2020 

MAT – PISNO DELJENJE 

V zvezek napiši naslov:                   VAJA – pisno deljenje 

 Reši besedilne naloge. Nalog ni potrebno prepisovati v zvezek, moraš pa zapisati številko 

naloge, izračun in odgovor. Pri računih pisnega deljenja OBVEZNO naredi še PREIZKUS!! 

Rešitve nalog imaš v prilogi MAT_REŠITVE_21.5.2020. 

 

1. Janez je imel 470 evrov. Petino denarja je porabil. Koliko denarja še ima? 

2.  V trgovini so  imeli 256 kg kruha. Prodali so ga četrtino. Koliko kruha še imajo? 

3. Šivilja je kupila 3m 80 cm blaga. Za srajco je porabila četrtino blaga. Koliko blaga še ima?  

4. Sosed Tone je kupil 180 m mreže za ograditev vrta. Danes je porabil četrtino mreže, 

ostalo bo porabil jutri. Koliko mreže mu je ostalo za jutri? 

5. V kinodvorani je 345 sedežev. Petina sedežev ni zasedenih. Koliko obiskovalcev je v 

kinodvorani? 

6. Petina od 180 je _______                      Sedmina od 378 je ______ 

      Šestina od 792 je ______                       Devetina od 882 je _____ 

      Tretjina od 192 je ______                      Petina od 395 je _____ 

Prvi primer izračuna pri 6. nalogi:  

Petina od 180 je _36_                   180 : 5 = 36               !!preizkus:  336 x 5 

                                                       30                                                       180 

                                                         0ost.       

                           

NIT- SONCE, ZEMLJA, LUNA 

Za začetek boš poslušal razlago snovi na povezavi. 

Sedaj boš v učbeniku na strani 7, 8, 9 prebral vso snov.  

 

https://drive.google.com/file/d/1EvkSoRnSQC-9qa_7JHywq-8W3NZ4BRhf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DVMOLUEhLuzOEyKjRzwhN4DowZEWdmMZ/view?usp=sharing


Zapis v zvezek:                        ZEMLJA, SONCE, LUNA 

- Zemlja, Sonce, Luna so nebesna telesa. Zemlja je večja od Lune, Sonce pa je večje od 

Zemlje.  

- Zemlja kroži okoli Sonca, Luna pa okoli Zemlje. Sonce je zvezda, Zemlja je planet in Luna 

je naravni satelit.  

- Zemlja se v 24 urah enkrat zavrti okoli svoje osi.V tem času se izmenjata DAN in NOČ. 
Del Zemlje, ki je obrnjen proti Soncu ima dan, del Zemlje, ki je obrnjen stran od Sonca 
imamo noč. 
 
 

       SONCE       SONČNI ŽARKI 

 

 

                                                ZEMLJA 

 

- Deli dneva si po osvetljenosti sledijo takole: 

    

večerna zarja 
mrak 

noč jutranja zarja 
zora - svit 

dan 

(Sličice lahko prerišeš ali sprintaš – USTREZNO JIH TUDI POBARVAJ) 

 

MRAK - del dneva, ko se dan prevesi v noč 

ZORA-SVIT - del dneva, ko se noč prevesi v jutro 

-Zemlja potuje okoli Sonca. Sonce miruje. Pot okoli sonca naredi v enem letu. Posledica 

potovanja so letni časi (poletje, jesen, zima, pomlad). 

 

 

 

 

NOČ- TEMNI 

DEL DNEVA 

DAN - SVETLI 

DEL  DNEVA 



LUM: GRADIMO BIVAKE 

Učenci, ko bo lepo vreme in vam bo dopuščal čas, lahko je to tudi med vikendom, se boste 

odpravili v bližnji gozd in boste iz suhih, starih vej dreves izdelali bivake, lahko uporabite tudi 

druge materiale, ki jih najdete v gozdu (lubje, skale, listje). Če se vam bodo pridružili tudi 

bratje, sestre in starši, boste imeli zelo ustvarjalen dan.  

Pomembno je, da ste pri delu izvirni, uporabite svoje ideje in uživate v naravi. 

Primer gradnje: 

 

Če želiš, lahko svojo mojstrovino tudi fotografiraš in pošlješ na mail svoji učiteljici.  


