
DELI CELOTE



V prejšnji uri smo spoznali CELOTO, POLOVICO, TRETJINO IN 

ČETRTINO. Naučili smo se dele celote zapisati z ulomkom.

PONOVIMO

CELOTA

Pobarvan je en cel 

krog. To je celota 

kroga.



POLOVICA

Pobarvanega je pol kroga. To je polovica kroga.



TRETJINA

Pobarvan je en del kroga od treh delov. To je tretjina kroga.



ČETRTINA

Pobarvan je en del kroga od štirih delov. To je četrtina 

kroga.



PETINA

Pobarvan je en del kroga od petih delov. To je petina 

kroga.



ŠESTINA

Pobarvan je en del kroga od šestih delov. To je šestina 

kroga.



SEDMINA

Pobarvan je en del kroga od sedmih delov. To je sedmina 

kroga.

sedmina



OSMINA

Pobarvan je en del kroga od osmih delov. To je osmina 

kroga.

osmina



Ugotovi, koliki del lika je pobarvan!

Kako se lotimo take naloge:

- Najprej preštejemo vse dele lika.

- Vse dele lika zapišemo pod ulomkovo črto.

- Nato preštejemo pobarvane dele lika.

- Pobarvane dele zapišemo nad ulomkovo črto. 

Pobarvani so trije deli trikotnika________

Trikotnik je sestavljen iz 4 enakih delov.
= 3

4

Pobarvane so tri četrtine trikotnika.



Pobarvani so trije deli kvadrata______

Kvadrat je sestavljen iz 4 enakih delov.

Pobarvani so trije deli pravokotnika_____

Pravokotnik je sestavljen iz 4 enakih delov.

= 3

4

= 3

4

Pobarvane so tri četrtine pravokotnika.

Pobarvane so tri četrtine kvadrata.



Pobarvane so tri četrtine kroga.

Pobarvani so trije deli kroga______

Krog je sestavljen iz 4 enakih delov.

= 3

4

Pobarvanih je 9 delov kroga______

Krog je sestavljen iz 16 enakih delov.

= 9

16

Pobarvanih je devet šestnajstin kroga.



Pobarvanih je 5 delov lika_______

Lik je sestavljen iz 9 enakih delov.

Pobarvanih je sedem delov pravokotnika

Pravokotnik je sestavljen iz 10 enakih delov.

= 5

9

= 7

10

Pobarvanih je pet devetin lika. 

Pobarvanih je sedem desetin pravokotnika.



Sedaj se pa še sam preizkusi v 

barvanju. Saj bo šlo, kajne?

Reši delovni list, ki sem ti ga 

pripela v navodila. 



DELI CELOTE S TRAKOVI

Kako pa določimo dele celote, če imamo narisane trakove? 

Enako, kot smo delali prej. Pa si poglejmo.

Trak, dolg 6 centimetrov bom razdelila na polovico, tretjino in 

šestino. Pazimo, da res razdelimo trak na enake dele!



Trak je razdeljen na polovico. 1

2

Če preštejemo, imamo tri pobarvane dele, vseh delov pa je šest. To zapišemo kot  3  

6

Ta zapis lahko okrajšamo tako, da z vrhnjim številom delimo obe števili:

3 = 3 : 3 =1 Dobili smo, da je 3 enako 1 

6 = 6 : 3= 2 6 2



Kako bomo sedaj trak razdelili na tretjino? 

Take naloge najlažje rešujemo tako, da preštejemo vse dele traku. 

V našem primeru jih je šest. Skupno število delov nato delimo z 

deli, na katere moramo razdeliti trak. Mi moramo trak razdeliti na 

tretjino, torej bomo število vseh delov delili s tri. 

6 : 3 = 2 Dobili smo 2, ki nam pove, da pobarvamo dva dela traku.

Trak je sedaj razdeljen na tretjino. 1

3



Kako bomo sedaj trak razdelili na šestino? 

Najprej preštejemo vse dele traku. V našem primeru jih je šest. 

Skupno število delov nato delimo z deli, na katere moramo 

razdeliti trak. Mi moramo trak razdeliti na šestino, torej bomo 

število vseh delov delili s 6. 6 : 6 = 1 Dobili smo 1, ki nam 

pove, da pobarvamo en del traku.

Trak je sedaj razdeljen na šestino. 1

6



Naredimo še zadnji primer.

Imaš trak dolg 18 centimetrov. Razdeli ga na šestino.

Najprej preštejemo vse dele traku. V našem primeru jih je 

osemnajst. Skupno število delov nato delimo z deli, na katere 

moramo razdeliti trak. Mi moramo trak razdeliti na šestino, torej 

bomo število vseh delov delili s 6. 18 : 6 = 3 Dobili smo 3, ki nam 

pove, da pobarvamo tri dele traku.

Trak je sedaj razdeljen na šestino. 1

6



Sedaj pa že veliko znamo, kajne.

Svoje znanje boš utrdil z vajami v delovnem zvezku na strani 17 in 18. 
. 


