
Teden od 25. 5. do 29. 5. 

MATEMATIKA 

• Analiza preverjanja 

• Pisno deljenje z enomestnim število brez prehoda 

        Reši naloge v SDZ na strani 73 in  ponovi izraze pri deljenju.  Oglej si razlago pisnega deljenja (na 
kratek in dolg način) v SDZ stran 74, 75. Nato si natančno oglej še postopek pisnega deljenja po 
korakih na portalu Radovednih 5 (modra ikona). V zvezek napiši oba primera (48 : 4 =     6309 : 3= ) in 
jih reši še sam. Poskusi na oba načina, da ugotoviš, kateri ti bolj ustreza.  

• Pisno deljenje z enomestnim število brez prehoda - vaje 

Reši naloge v SDZ na strani 74 in 75. Bodi natančen pri podpisovanju. Če boš imel težave pri 
reševanju, mi piši. Rešitve preveri. 

• Pisno deljenje z enomestnim število brez prehoda - vaje 

Račune prepiši v zvezek in jih reši. Nalogo pošlji. 
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SLOVENŠČINA 

 

• Ponavljamo in utrjujemo 

Ob nalogah v SDZ stran 104-109 ponovi, kaj si  tem poglavju (Prosim, hvala oprosti) spoznal. 

Vse naloge niso obvezne. Sam izberi naloge ob katerih boš ponavljal in utrjeval svoje znanje. 

Delo si razdeli (vsak dan nekaj). 

             DRUŽBA 

• Dejavnosti, ki izkoriščajo naravne vire (gozdarstvo, rudarstvo) 

V učbeniku preberi kaj pridobivata gozdarstvo in rudarstvo. Obe dejavnosti sta dobro poznani 

v naši domači pokrajini.  

Reši naloge v SDZ stran 75, 76 (obvezna je samo 1. naloga na strani 75) 

 

NIT 

• Odpadno embalažo lahko ponovno uporabimo 

Preglej snov v učbeniku stran 93, 94. Če želiš, lahko v škatli za NIT poiščeš načrt za izdelavo 

hišice iz kartona in jo izdelaš. Če boš hišico naredil, mi izdelek pošlji. 

 

LUM 

• Posodica iz das mase (navodila pošljem po elektronski pošti) 

 

GUM 

• Košek za smeti 

(pesem poišči v pesmarici, jo prepiši v zvezek, jo večkrat preberi, nato pa ob posnetku tudi 

zapoj). 


