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Ti je uspelo narediti naloge? Imaš kakšne težave? Vse deluje? Prosim, javi mi, 

če kaj ne gre. Pa tudi, če gre! 😊 

 

 

Četrtek, 19. 3. 

Sedaj pa gremo dalje – PISNO MNOŽENJE S PREHODOM! Juhuhu! Vem, da že 

komaj čakate! Če pa katerega od vas skrbi, pa naj povem, da NI težko – 

poštevanko je res treba znati in če boš delal po navodilih, bo šlo gladko kot po 

maslu.  

 

Torej, začnimo! 

1 korak: odpri povezavo R5 : 

https://www.radovednih-pet.si/seznam-vsebin/4 

Klikni MATEMATIKA 

Odpri interaktivno gradivo 

Levo zgoraj imaš ikone. Klikni na drugo z leve in odpre se ti nekaj vsebin. 

Klikni na PISNO MNOŽENJE (ker je več vsebin, zarolaj z miško navzdol, da se ti 
odprejo). 

Odprejo se ti nove vsebine – izberi PISNO MNOŽENJE Z ENIM PREHODOM.  

Ti je uspelo? 

Sedaj pa klikni spodaj na prvo ikono z leve  

Prikaže se sonček. Spodaj pritisneš na puščico in predvajala se bo nazorna 

razlaga postopka pisnega množenja po korakih.  

Večkrat si poglej, da boš razumel, kako gre. 

https://www.radovednih-pet.si/seznam-vsebin/4
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2. korak: odpri zvezek, napiši naslov PISNO MNOŽENJE Z ENIM PREHODOM 

Čez dve vrsti napiši račun 2317 . 2, potegni ravno črto in prični računati. Ko se ti 

zatakne, poglej še enkrat razlago. Nato nadaljuj samostojno, dokler se ti ne 

zatakne in ponovno si pomagaš z razlago.  OK? 

Poglej si še ostale primere na tej strani in jih poskusi samostojno rešiti v zvezek.  

OBVEZNO: račune, ki so na interaktivnem gradivu  prepiši v zvezek, jih reši in 

nato zapiši rezultat na računalnik. 

NE POZABI – naš dogovor je bil, da začnemo pisati številke pod 2. 

faktor/množitelj 

3. korak: zapiši sledeče račune v zvezek in jih reši. 

2218 . 4                   2161 . 4                 3339 . 2                    2325 . 3 

4. korak - DELOVNI ZVEZEK – stran 40 – tudi tukaj imaš razlago.  

Reši naloge v DZ/ stran 41, 1. naloga 

 

Petek, 20. 3. 

Pisno množenje z dvema prehodoma 

Če znaš računati z enim prehodom, potem znaš tudi z dvema, tremi…enako kot 

si naredil pri enem prehodu, narediš tudi pri drugem, tretjem. 

1 korak: odpri povezavo R5 : 

https://www.radovednih-pet.si/seznam-vsebin/4 

Pojdi na:  Pisno množenje z dvema prehodoma 

Delo nadaljuješ po enakih korakih.  

2. korak: odpri zvezek, napiši naslov PISNO MNOŽENJE Z DVEMA PREHODOMA 

Čez dve vrsti napiši račun 2194 . 3, potegni ravno črto in prični računati. Ko se ti 

zatakne, poglej še enkrat razlago. Nato nadaljuj samostojno, dokler se ti ne 

zatakne in ponovno si pomagaš z razlago. 

Poglej si še ostale primere na tej strani in jih poskusi samostojno rešiti v zvezek.  

https://www.radovednih-pet.si/seznam-vsebin/4
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OBVEZNO račune, ki so na interaktivnem gradivu  prepiši v zvezek, jih reši in 

nato zapiši rezultat na računalnik. 

3. korak - DELOVNI ZVEZEK  

Reši naloge v DZ/ stran 41, 1. naloga/spodaj 

 

 

 

1. Izračunaj:   213546872657 . 5 

 

2. Bine ima do šole 1 kilometer. Ko prehodi petino poti, se mu pridruži 

Tinka, na polovici poti pa še Tomaž. Koliko je od šole oddaljena Tinka in 

koliko Tomaž? 

 

3. Na morje smo potovali  4 ure z avtobusom, ki je vsako uro prevozil 68 

km, 2 uri z vlakom, ki je vsako uro prevozil 59 km in 7 ur z ladjo, ki je 

vsako uro prevozila 14 km. Koliko km smo prepotovali? 

 


