
DODATNE NALOGE ZA UTRJEVANJE 2. teden 

To ni obvezno! Reši samo kdor želi! Izbereš lahko samo tisto, kar želiš vaditi in dodatno 

utrjevati, ni potrebno vsega!       

 

1. DELJENJE 

Potrebuješ: RJI. 

 

Če želiš vaditi deljenje z 10 in 100, odpri RJI na strani 58, 59 in ju reši. 

 

2. PISNO DELJENJE 

Potrebuješ: računalnik ALI zvezek in UČB. 

 

Če želimo pisno deliti, moramo dobro znati poštevanko. Lahko jo 

povadiš na spodnji povezavi (klikni na moder napis): 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w6js3qx1flec 

 

Na spodnji povezavi lahko vadiš tudi deljenje (klikni na moder napis): 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w9lr4lw1c02k 

 

Kdor je pozabil postopek pisnega deljenja, najde razlago na spodnji 

povezavi (klikni na moder napis): 

https://www.youtube.com/watch?v=I2uo6AFXC9c 

 

Če želiš vaditi pisno deljenje lahko v UČB na strani 90 rešiš nalogo 2 

ALI pa na računalniku odpreš datoteko »dodatne naloge PISNO 

DELJENJE«. 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w6js3qx1flec
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1w9lr4lw1c02k
https://www.youtube.com/watch?v=I2uo6AFXC9c


Odpre se ti to: 

 

To so navodila za reševanje. Najprej preberi »potek reševanja«.  

Če želiš začeti, moraš klikniti »omogoči urejanje«. 

Potem se ti pokaže to:  

 

Klikniti moraš »omogoči vsebino«. 



Pokaže se to:

 

Klikniti moraš »Vaje«.  

Odprejo se vaje pisnega deljenja:              Prvi primer sem že rešila. 

 

Če želiš napisati številko, moraš z miško klikniti na prazen kvadratek. 

Ko končaš, klikneš na gumb »preveri« in če imaš ob strani smeške, si 

rešil pravilno! Če želiš še vaditi, klikni »pripravi novih 6 računov«. 



3. S in Z 

Potrebuješ: računalnik. 

 

Če želiš vaditi, kdaj uporabimo besedo S in kdaj besedo Z, odpri 

spodnjo povezavo (klikni na moder napis): 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1z4ln0nw3lrn 

 

 

4. K in H 

Potrebuješ: računalnik. 

 

Če želiš vaditi, kdaj uporabimo besedo K in kdaj besedo H, odpri 

spodnjo povezavo (klikni na moder napis): 

https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Kuza/h-k.htm 

 

 

5. USTVARJANJE 

Potrebuješ: naravne materiale ALI odpadni material. 

 

Se še spomniš pravljice Palčica, ki jo je napisal Hans Christian 

Andersen? Če si že čisto pozabil nanjo, najdeš odlomek v berilu na 

strani 139. Lahko poslušaš tudi zvočni posnetek celotne pravljice 

(klikni na moder napis): 

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1z4ln0nw3lrn
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/Slovenscina/Kuza/h-k.htm


https://www.youtube.com/watch?v=N-T3tvXOEiU 

 

Palčica je dobila takšno ime, ker je bila velika kot palec na roki. Tvoja 

naloga je, da narediš hišico, v kateri bi lahko živela Palčica       

 

Če imaš možnost, jo lahko narediš zunaj iz naravnih materialov, na 

primer iz vejic, lubja, kamenčkov …  

 

Če te možnosti nimaš, lahko ustvarjaš iz odpadnega materiala, na 

primer iz škatlic, ki jih ne potrebujete več, iz starega časopisnega ali 

reklamnega papirja … 

 

 

UPORABI SVOJO DOMIŠLJIJO! 

https://www.youtube.com/watch?v=N-T3tvXOEiU

