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26. 5. 2020 – Delimo do 10 000 (vadenje in ponavljanje) 

 

 Na primeru ponovimo pisno deljenje z ostankom.  Račun  8472 : 9 =  zapiši v zvezek in 

izračunaj. 

 

8472 : 9 = 941 

  37 

    12 

        3 ost. 

 

NE POZABI NA PREIZKUS!!! 

 

 Spomni se, kako rešujemo besedilne naloge. Pobrskaj po zvezku snov za nazaj… 

 Reši naloge v DZ na straneh 71 in 72  in 73. 

 Naloge na koncu preveri in popravi, če si storil kakšno napako.   

 

 

26. 5. 2020 – Snovi in njihove lastnosti 

Uvodni del: 

V zvezku pusti prostor za naslov in spodaj zapiši svoja razmišljanja o tem, kaj bi se zgodilo 

če: 

- bi bil avto iz papirja, 

- vrč iz kartona, 

- štedilnik iz lesa, 

- dimnik iz umetne mase. 

 

Osrednji del: 

Kakšne snovi poznamo? – Trdne (kamen, steklo, plastika…), tekoče (voda, olje, nafta…), 

plinaste (vodna para, vodni hlapi, razni plini). Kaj misliš, kako se razlikujejo njihove 

značilnosti? 

Kaj se zgodi z določenimi snovmi, če jih segrevamo ali ohlajamo? Npr. sveča, voda.  

Pri katerih snoveh pri segrevanju še opazimo podobno spremembo? 

Led, sladoled, steklo, železo… 

Kaj pa obratno – pri ohlajanju?  

Voda, meglene kapljice, vosek, sladoled… 



 

Odgovore na vprašanja boš dobil v učbeniku. Preberi strani 100 – 104.  

Zaključek: 

V prilogi imaš učni list. Reši ga. Odgovore bomo pregledali naslednjič. 

Opombe: 

UL učenci rešijo do 2. 6. 2020 

 

 

 

 

NASLOV: ___________________________________________________________ 

učbenik str. _____________ 

 

Snovi so lahko ________________, ________________ ali ________________ . 

Trdne snovi imajo svojo obliko, npr. _____________________________________ . 

Tekoče snovi nimajo svoje oblike, zato jih shranjujemo v posodah, npr. 

________________________________________________ . Tekočine vedno dobijo obliko posode in 

imajo gladino. Nariši. 

 

 

 

 

                                                                

Plinaste snovi nimajo oblike in se vedno razširijo po prostoru. Shranjujemo jih v zaprtih posodah. Zrak je 

tudi plin.  

 

Lastnosti snovi lahko spremenimo s segrevanjem in ohlajanjem.  Pri tem se lahko spremenijo trdota, 

gnetljivost in gostota. 

 



Med ohlajanjem lahko iz plina nastane ________________________, iz nje pa 

______________________ snov. 

Primer: __________________________________________________________. 

 

Med segrevanjem lahko iz trdnih snovi nastanejo ______________________, iz tekočin pa 

___________________. 

Primer: __________________________________________________________. 

 

26. 5. 2020 – Oblikovanje iz žice (ocenjevanje znanja) 

Uvodni del: 

Pripravi si delovni prostor, orodja in pripomočke za izdelovanje izdelka iz žice 

Osrednji del: 

IZDELOVANJE IZDELKA ZA OCENJEVANJE ZNANJA  

1. Najprej izdelaj 2 skladni stranici stola, kot kaže fotografija. Pazi, da bosta stranici 

SKLADNI, da se izogneš morebitnim nevšečnostim v nadaljevanju izdelovanja.  

Ravno tako morata biti iz enega kosa žice. 

    

Pri oblikovanju si lahko pomagaš z različnimi orodji. 

2. Stranici poveži med seboj s tremi (3) enako dolgimi prečkami. Poveži pri sedišču 

in na vrhu naslonjala (kot kaže fotografija) 



 

 

3. Ko je stol izdelan, lahko po potrebi izvedeš še manjše popravke.  

Merila za vrednotenje:  

o oblikovanje celote in podrobnosti, 

o tehnična izvedba (vse štiri noge morajo stati na podlagi, prečke in 

stranici morajo biti poravnane, vzporedne, pravokotne in skladne, figura 

mora biti estetska, 

o izgled stola, 

o izvirnost. 

Zaključek: 

Kip fotografiraj iz raznih kotov (kot je v primeru fotografij, da se vidi vzporednost in 

pravokotnost stranic) in mi ga pošlji po e-sporočilu do najkasneje 2. 6. 2020. 

     



    

Resolucija fotografij je zelo velika, zato si jih lahko po potrebi povečaš. 

Opombe:  

Izdelek mi lahko pošlješ v vpogled do najkasneje četrtka, 28. 5. 2020 in ti sporočim, če je 

potrebno še kaj popraviti. 

 

5.r 

26. 5. 2020 – Pisno deljenje 

  

 SDZ 3, str. 14 
 

 Preberi besedilo v modrem polju. Z razlago v video posnetku reši prvi račun 

skupaj s preizkusom in preberi odgovor. V posnetku je samo računanje po 

kratkem načinu, če ti je lažji dolg način, lahko na tak način. 

 Enako pri drugem računu. Kaj nam v tem primeru pove ostanek? Pove nam, da je 

pletnar moral opraviti še eno vožnjo – na zadnji pletni je bilo 16 turistov. 

 Preberi Cofovo besedilo. To je eno težjih, če ne celo najtežje poglavje pri 

matematiki v 5. razredu, kar pomeni, da bo računanje potrebno največ vaditi. 

Ampak kot pravi Cof, bolj ko bomo vadili, bolj spretno in natančno bomo pisno 

delili, zato ne obupaj! 

 

 V zvezek napiši naslov  PISNO DELJENJE Z DVOMESTNIM DELITELJEM 
 

Račune prepiši v zvezek in izračunaj. Kot pomoč so rezultati že podani. 
     Deliš lahko ali na dolg ali na kratek ali na oba načina. 

 
175 : 12 = 14, ost. 7             297 : 28 = 10, ost. 17              689 : 41 = 16, ost. 33       

           



572 : 36 = 15, ost. 32           835 : 75 = 11, ost. 10              905 : 64 = 14, ost. 9         

 
 

 SDZ 3, str. 15 

 
1. naloga  

Deli na način, ki ti je lažji. 

Izračunaj račune in naredi preizkus! 
 

 Poglej si računa deljenja z enomestnim deliteljem, kar smo že dodobra utrdili:  
 

35 : 2 = 17 

15 

  1 ost. 

 

75 : 9 = 8 

 2 ost. 

Prvi in drugi račun se razlikujeta v tem, da smo pri prvem najprej delili samo s 

prvim številom (3 : 2 =) pri drugem pa z obema, ker je prvo manjše od delitelja (75 

: 9 =). 

Podobno bomo v nadaljevanju srečali pri deljenju z dvomestnim deliteljem.  

 

 SDZ 3, str. 16 

 
Preberi strip.  

Najprej bomo nastavili račun, ki se navezuje samo na Zalino in Nežino besedilo. 

V videi posnetku imaš postopek reševanja računa:  

ker je 15 manjše od 28, delimo 156 : 28 (zaokroženo na 30) = 

Naredimo še preizkus. Ali manjka odgovor? Ne, ker naloga ni zapisana kot 

besedilna naloga. 

1. naloga 

Deli na način, ki ti je lažji. 

Izračunaj račune in naredi preizkus! 
 

 SDZ 3, str. 17 
Odgovorimo še Cofu. 



Je lahko ostanek večji od 19? Niti vmesni niti končni ostanek ne moreta biti večja 

ali enaka od delitelja. V konkretnem primeru bi bil lahko vmesni ali končni ostanek 

največ 18. 

Če se ti zdi zapleteno, te potolažim, da ni tako hudo kot je videti. Najbolje boš to 

videli, ko se lotimo naslednjih računov, torej na konkretnih primerih. 

Pred tem pa preberi Jakovo besedilo in razmisli o pomenu trdnih temeljev 

(poštevanka) za stabilnost hiše.  

1. naloga 

Deli na način, ki ti je lažji. 

Izračunaj račune in naredi preizkus! Postopek reševanja prvega primera si poglej 

v video posnetku. 
     

 

 

26. 5. 2020 – Ponavljanje in utrjevanje znanja 

Uvodni del: 

Osrednji del: 

Odpri zvezek in napiši naslov  Odgovori na vprašanja  . 

S pisanimi črkami odgovori na vprašanja iz učbenika na strani 106. Vprašanj ti ni 

potrebno prepisovati, samo napiši zaporedno številko pred odgovorom. Odgovarjaj v 

celih stavkih! Bodi pošten do sebe in odgovore poišči v učbeniku ali na spletu.  

Zaključek: 

Na strani 96 preveri odgovore in popravi morebitne napake. 

Na koncu reši še 1. nalogo (Matematični orehi) na strani 107. 

Opombe: 

 

26. 5. 2020 – Oblikovanje iz žice (ocenjevanje znanja) 

Uvodni del: 

Pripravi si delovni prostor, orodja in pripomočke za izdelovanje izdelka iz žice 

Osrednji del: 

IZDELOVANJE IZDELKA ZA OCENJEVANJE ZNANJA  



1. Najprej izdelaj 2 skladni stranici stola, kot kaže fotografija. Pazi, da bosta stranici 

SKLADNI, da se izogneš morebitnim nevšečnostim v nadaljevanju izdelovanja.  

Ravno tako morata biti iz enega kosa žice. 

    

Pri oblikovanju si lahko pomagaš z različnimi orodji. 

2. Stranici poveži med seboj s tremi (3) enako dolgimi prečkami. Poveži pri sedišču 

in na vrhu naslonjala (kot kaže fotografija) 

 

 

3. Ko je stol izdelan, lahko po potrebi izvedeš še manjše popravke.  

Merila za vrednotenje:  

o oblikovanje celote in podrobnosti, 

o tehnična izvedba (vse štiri noge morajo stati na podlagi, prečke in 

stranici morajo biti poravnane, vzporedne, pravokotne in skladne, figura 

mora biti estetska, 

o izgled stola, 

o izvirnost. 



Zaključek: 

Kip fotografiraj iz raznih kotov (kot je v primeru fotografij, da se vidi vzporednost in 

pravokotnost stranic) in mi ga pošlji po e-sporočilu do najkasneje 2. 6. 2020. 

     

    

Resolucija fotografij je zelo velika, zato si jih lahko po potrebi povečaš. 

Opombe:  

Izdelek mi lahko pošlješ v vpogled do najkasneje četrtka, 28. 5. 2020 in ti sporočim, če je 

potrebno še kaj popraviti. 

 


