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Delo za ponedeljek, 20. 4. 2020 
 

ŠPO 
Poglej usmeritve za šport. V primeru slabega vremena si izberi vadbo v hiši. 
 

SLJ 
Preglej in ponovi s pomočjo učbenika ali zvezka snovi: 

- Materni, tuji jezik. 

- Načini sporazumevanja. 

- Predlogi s/z in k/h. 

- Vrste povedi, trdilne in nikalne povedi. 

- Sestavni deli zahvale, prošnje, opravičila. 

 

MAT 

Poglejmo si pisno deljenje s prehodom. 

 
Kot lahko vidimo, je prva števka manjša, kot delitelj 

(4 je manjše od 5), zato moramo začeti deliti z 

dvema števkama. 

 

Označimo si začetek deljenja (dve števki). 

 

 
Delimo številko 42 z deljencem 5, dobimo 8.  

 
 

Preverimo rešitev z množenjem: 8∙5=40, v računu 

imamo 42, kar pomeni, da je razlika naš ostanek:  

40 + 2 = 42. 

Ostanek podpišemo, kot smo že vajeni. 

 



Ostanku 2 pripišemo naslednjo števko, s katero 

moramo deliti, v našem primeru je to števka 5. 

 
 

 

Dobimo število 25 in ga delimo s 5. 

Rezultat je 5, pri množenju nazaj 5∙5 = 25 

ugotovimo, da ni ostanka, zato napišemo spodaj 0. 

 

 
Naredimo še preizkus, da ugotovimo, če smo prav računali.  

 
 

 

Zapis v zvezke (pišite z nalivnim peresom) 

 

Pisno deljenje s prehodom  

 

 

 

  

 

 

Vaja 

Izračunaj račune in naredi preizkus (računaj s svinčnikom). 

 

444 : 6 =    325 : 5 =    256 : 4 = 

 

147 : 3 =     252 : 7 =    360 : 8 =  

 

 

 

 



DRU 
Preberi si spodaj zapisane snovi v zvezku: 

- Dejavnosti v mojem domačem kraju. 

- Industrija v mojem domačem kraju. 

- Storitvene dejavnosti  mojem domačem kraju. 

- Skrbim za čistost in urejenost mojega kraja. 

- Naravne značilnosti pokrajine. 

 

NIT 
Prepiši si učno snov v zvezek. 

 

Kraljestvo gliv 
 

• GOBE: užitne, neužitne; rastejo na zemlji in drevesih. 

• KVASOVKE: sodelujejo pri izdelavi kruha in vina, so užitne. 

• KOŽNE GLIVICE: nastanejo na človeški koži (roke, noge). 

• TARTUFI: rastejo pod zemljo, so užitni. 

• PLESEN: nastane na vlažnih stenah, hrani. Je škodljiva. 

• PLESEN V SIRU: gorgonzola – užitna. 

 

Glive lahko uspevajo v temi, lahko rastejo v sožitju (lišaji) ali so zajedavke 

(napadejo in se hranijo z živimi bitji). 

 


