
BŠ, MATEMATIKA 
 
V zvezek in delovni zvezek si zapiši: 10. teden, ponedeljek, 25. 5. 2020 
 
Danes bomo začeli z obravnavo nove snovi – ENAČB. Do sedaj ste računali enačbe 
s kvadratkom – iskali ste NEZNANI ČLEN. 
 

Zapiši naslov: ENAČBE 

 
Prepiši razlago: 

Namesto kvadratka bomo od sedaj naprej uporabljali NEZNANI ČLEN  oz. črko. 

Najpogosteje bomo uporabili črko X, lahko pa bi uporabili katerokoli drugo 

malo tiskano črko, razen sičnikov in šumnikov – črk s strešico. 

 

Oglej si spodnji posnetek. 

Posnetek si oglejte do 2. minute. Najprej ne, ker se bomo mi učili drugače. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jYmXPliaEi4 

 

PREPIŠI razlago: 

1. V enačbi JE LEVA STRAN ENAKA DESNI 

2. V enačbi nastopa NEZNANKA (označili jo bomo z X) 

3. Enačbo izračunamo tako, da na eno stran POSTAVIMO X  -  temu pravimo, 

da IZPOSTAVIMO X 

 

 

 

 

POZOR: 

KADAR ŠTEVILA PRESTAVLJAMO – PRENAŠAMO PREKO 

ENAČAJA, SE NJIHOV PREDZNAK NAJVEČKRAT SPREMENI: 

- MINUS (-) se spremeni v PLUS (+) in OBRATNO 

- KRAT (∙) se spremni v DELJENJE (:) in OBRATNO 

https://www.youtube.com/watch?v=jYmXPliaEi4


 

 

 

SPREMEMBA NAVODIL GLEDE NA POSNETEK. 

 

PROSIM VAS, DA = (je enako) zapišete vedno pod = (je enako). 

 

X – 4 = 5   Pr.:  9 – 4 = 5 

      X = 5 + 4       5 = 5 

      X = 9 

 

4. Ko enačbo rešimo, naredimo še preizkus: 

- Na desno stran enačbe (v isto vrstico kot je enačba) prepišemo enačbo v 

POPOLNOMA ENAKEM VRSTNEM REDU – NE SPREMINJAJ 

ZAPOREDJA. NAMESTO X VSTAVI VREDNOST X – V NAŠEM 

PRIMERU JE TO 9. 

 

 

 

 

Še en primer reševanja:   V enačbo vstavimo vrednost enačbe. 

321 + X = 135     Pr.:  321 – 186 = 135 

           X = 321 – 135                                                              135  = 135 

           X = 186        P. R.     321      

                                                                                    -      186  

                                                                                            135 

P. R.:        3  2   1 

          -      11 31 5 

                  1  8  6  

UGOTOVITEV:  

ČE STA LEVA IN DESNA STRAN ENAKI, SMO ENAČBO IZRAČUNALI PRAVILNO. 

Ker sta števili veliki, si pomagamo 

s pomožnim računom, ki ga zapišemo  

pod enačbo, ker rešujemo enačbo. 

PAZI NA OZNAKO – P. R. (pomožni 

račun. 

Ker sta števili veliki, si tudi tukaj 

pomagamo 

s pomožnim računom, ki ga zapišemo pod 

račun preizkusa, ker rešujemo preizkus. 



rešitev zapišemo v enačbo zgoraj 

 

 

Reši naloge v DZ/46, nal. 2. 

Naloge reši v zvezek po korakih, ki so zapisani v zgornji razlagi. 

 

BŠ, DRUŽBA – tedenska naloga (ponedeljek in sreda) 
 

Napiši naslov: SKRB ZA OKOLJE  

Ta snov ti je verjetno precej poznana in o njej že veliko veš.  

1. Odpri UČ str. 72, 73 in si oglej sliko in preberi snov.  

2. Opazuj zgornjo sliko, natančno preberi besedilo in odgovori na vprašanja.  

1. Kateri onesnaževalci so prikazani na sliki:  

- onesnaževalci zraka:  

- onesnaževalci vode:  

- onesnaževalci prsti:  

2. Kaj so v tem naselju že naredili oz. bi morali narediti za: 

 - čistejši zrak:  

- čistejšo vodo:  

- za manj hrupa:  

3. Prepiši povzetek str. 73 – z rdečo 

4. Reši zabavno spletno nalogo. 

https://www.grini.si/igralnica/velika-grinijeva-pustolovscina 

Navodila:  

Če sta leva in desna stran v preizkusu enaki, 

smo enačbo izračunali prav. 

NAMESTO KVADRATKOV UPORABITE X IN REŠUJTE ENAČBE TAKO, KOT STE 

SE DANES NAUČILI. 

https://www.grini.si/igralnica/velika-grinijeva-pustolovscina


Ko izbereš pravilen odgovor, se s puščico desno spodaj pomakneš k 

naslednjemu vprašanju. 

 

KO BOŠ KONČAL Z REŠEVANJEM, S POMOČJO SPLETNE STRANI NAREDI ŠE 

NASLEDNJE NALOGE:  

1. Desno zgoraj odpri zavihek GRINIJEVE ZAPOVEDI. V zvezek napiši naslov: 

• KAJ LAHKO SAM STORIM ZA ČISTO OKOLJE in  

• z alinejami naštej Grinijeve zapovedi.  

Verjamem, da te zapovedi že upoštevaš. Če ne, poskusi narediti spremembo. 

 

2. Zopet desno zgoraj odpri zavihek GRINIPEDIJA. Odprla se ti bodo različna 

poglavja, povezana z naravo in varovanjem le – te. 

• Čez dve strani v zvezku naredi miselni vzorec. 

o V jedro zapiši GRINIPEDIJA 

o Izberi si 10 naslovov in k vsakemu na kratko zapiši – vsaj eno 

poved, kar se ti zdi najbolj pomembno (ne pozabi klikniti 

VEČ… in prebrati besedila) 

POZOR – imaš 12 strani s po šestimi naslovi. Verjamem, da ne boš izbral prvih 

10. Poišči zares zanimive. 

 

BŠ, SLOVENŠČINA – književnost 
 

V zvezek: ponedeljek, 25. 5. 2020 

Danes bomo nadaljevali z berilom Coprnica Zofka. 

 
Še enkrat počasi in natančno preberi berilo na spletni povezavi: 
 
https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB5&pages=72-73 
 
ALI 
 
http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/Coprnica-Zofka.docx 
 
 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=NSIB5&pages=72-73
http://psbukovica.splet.arnes.si/files/2020/03/Coprnica-Zofka.docx


Dejavnosti: 

• Napiši obnovo besedila: 

o Napiši naslov: COPRNICA ZOFKA 

      (obnova) 

o Pazi na zgradbo: uvod, jedro in zaključek 

o Lepopis in pravopis (velike začetnice, končna 

ločila,…) – ko boš napisal obnovo, jo še enkrat preberi 

in popravi morebitne napake 

o Ilustriraj  


