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Razred 5. 

OBVEZNI ELEMENTI 

Odgojno-obrazovni ishod (oznaka i tekst iz 

kurikulumapredmeta ili međupredmetnih 

tema objavljenih u NN) 

A.5.1. Zbraja, oduzima, množi i dijelu u 

skupu prirodnih brojeva s nulom . 

A.5.2. Barata pojmovima djeljivost, djelitelj, 

višekratnik i biti djeljiv. 

E.5.1. Povezuje, uspoređuje i tumači 

podatke prikazane tablicom. 

 

Tijek nastavnog sata: 

Nakon provjere domaće zadaće učenici s učiteljem kratko ponavljaju što su do sada naučili 

u vezi djeljivosti te kriterije djeljivosti brojevima 2, 5 i 10. Nakon toga svaki učenik dobiva 

listić s motivacijskim zadatkom kojeg jedan učenik čita na glas. Učenici uočavaju 

problematiku zadatka te zaključuju što moraju otkriti na ovom satu. 

Učenici u prvoj aktivnosti rade u četveročlanim skupinama. Otkrit će kriterij djeljivosti 

brojem 3 te riješiti dio motivacijskog problema. Svaki učenik u skupini dobiva listić sa 

zadacima. Učenici suradnički u skupini rješavaju zadatke i donose zaključke. Nakon 

zaključaka rješavaju dio motivacijskog problema. Zaključak da je broj djeljiv brojem 3 ako 

mu je zbroj znamenaka djeljiv brojem 3. Učenici lijepe listić u bilježnice te ispod njega 



 

 
 

zapisuju zajednički zaključak. 

U nastavku aktivnosti otkrivaju kriterij djeljivosti brojem 9 na sličan način kao i za djeljivost 

brojem 3. Nakon ove aktivnosti učenici mogu riješiti cijeli motivacijski problem. Učenici 

lijepe i ovaj listić u bilježnice te zapisuju zajednički zaključak. Broj je djeljiv brojem 9 ako 

mu je zbroj znamenaka djeljiv s 9. 

U drugoj aktivnosti učenici će otkriti da brojevi djeljivi s 9 su djeljivi i s 3 ali broj dljeljiv s 3 

ne mora biti djeljiv s 9. Učitelj piše brojeve na ploču a učenici ih razvrstavaju na brojeve 

dijeljive s 3 i one djeljive s 9. Primjećuju da su brojevi djeljivi s 9 ujedno i djeljivi s 3 ali 

imaju i brojeva koji su djeljivi s 3 ali ne i s 9. Učenici zapisuju zaključak u bilježnicu. Učenici 

daju još primjera brojeva djeljivih s 3 ali ne i s 9. 

U trećoj aktivnosti učenici trebaju iskoristiti svoju kreativnost te sami sastaviti zadatak. 

Potrebno je crtež pretvoriti u zadatak vezan uz temu sata. 

Na kraju sata učitelj zadaje domaću zadaću. Provodi vredovanje izlaznim karticama. 

 

Opis svih aktivnosti (što rade učenici, a što učitelj/nastavnik) 

Uvodna aktivnost 

Cilj aktivnosti: Uočiti potrebu za brzom i efikasnom provjerom djeljivosti broja brojem 3 i 

brojem 9. 

Oblik rada: individualan rad učenika. 

Tijek aktivnosti: Svaki učenik dobiva listić s uvodnim problemom.  

Barbara i Matej vole zagodnetke, mozgalice i matematičke igre. Vole zadavati zadatke 

jedan drugome. Barbara je važno rekla: Zadaj mi bilo koji broj i ja ću ti reći je li on djeljiv 

brojem 3 ali bez da koristim kalkulator. Matej se nasmiješio i zadao joj ovaj broj :  

258 741 945. Barbara je brzo odgovorila da je broj djeljiv brojem 3 ali i brojem 9 no Matej 

ne zna je li mu točno odgovorila. Pomozi Mateju da to otkrije. 

Jedan učenik čita uvodni problem na glas. Učenici uočavaju potrebu brze provjere 

djeljivosti. Prije ove aktivnosti su se podsjetili kriterije djeljivosti s 2, 5 i 10. Te sad kreću u 

otkrivanje novog kriterija djeljivosti.  

Aktivnost 1.: „Djeljivost brojem 3 i brojem 9“ 

Cilj aktivnosti: Otkriti kritereije djeljivosti brojem 3 i brojem 9. 

Oblik rada: Suradnički rad učenika u četveročlanim skupinama 

Ishodi: A.5.1. , A.5.2., E.5.1. 

Tijek aktivnosti: 

-  Svaki učenik u skupini dobiva listić sa zadacima. 

- Učitelj dijeli listiće, nadzire rad te pomaže učenicima kojima je potrebna pomoć. 



 

 
 

 

Ponuđeni su neki višekratnici broja 3: 21, 18 , 324, 111, 414, 129, 705 i 927. Svaki član 

grupe neka izabere po dva višekratnika te ga upiše u središnji  trokut. Popunite ostala 

polja.  

Promotrite dobivene brojeve, oni koji su djeljivi brojem 3 stavite pokraj njega znak ✓, a 

ako nije znak . 

 

Popuni tablicu brojevima ostalih članova iz grupe. 

Višekratnik 

broja 3 

      

Znamenka 

jedninice 

      

Umnožak 

znamenaka 

      

Zbroj 

znamenaka 

      

Zajednički odgovorite: 

Što možete zaključiti o djeljivosti broja brojem 3? Kako ćete, na najjednostavniji način,  

provjeriti je li neki broj djeljiv brojem 3 bez da provodite operaciju dijeljenja? 

- Učenici dolaze do zaključka : Broj je djeljiv brojem 3 ako mu je zbroj znamenaka 

djeljiv brojem 3. 

- Zajedno s učiteljem se slažu oko zaključka. 

- Učenici lijepe listić u biljžnice. 

- Učitelj zapisuje zaključak na ploči a učenici u bilježnice. 

- Učitelj podsjeća učenike na početni problem. 

- Učenici uočavaju da su ovim riješili dio početnog problema te preostaje još dio za 

riješiti. 

- Učenici dobivaju drugi nastavni listić. 

Ponuđeni su neki višekratnici broja 9: 27, 180 , 972, 90 963, 414, 729, 765 i 927. Svaki član grupe 



 

 
 

neka izabere po dva višekratnika te ga upiše u središnji  trokut. Popunite ostala polja.  

Promotrite dobivene brojeve, oni koji su djeljivi brojem 9 stavite pokraj njega znak ✓, a ako nije 

znak . 

 

Popuni  tablicu brojevima ostalih članova iz grupe. 

Višekratnik 
broja 9 

      

Znamenka 

jedninice 

      

Umnožak 

znamenaka 

      

Zbroj 
znamenaka 

      

Zajednički odgovorite: 

Što možete zaključiti o djeljivosti broja brojem 9? Kako ćete, na najjednostavniji način,  

provjeriti je li neki broj djeljiv brojem 9bez da provodite operaciju dijeljenja? 

 

- Učenici dolaze do zaključka : Brojje djeljiv brojem 9 ako mu je zbroj znamenaka 

djeljiv brojem 9. 

- Zajedno s učiteljem se slažu oko zaključka. 

- Učenici lijepe listić u biljžnice. 

- Učitelj zapisuje zaključak na ploči a učenici u bilježnice. 

- Učitelj podsjeća učenike na početni problem te pita je li ostalo još nešto ne riješeno 

i što mogu zaključiti. 

- Ovime su riješili cijeli uvodni problem.  

- Učenici iznad svega zapisuju naslov.  

- Učitelj zapisuje naslov na ploči te najavljuje da će otkriti još jednu zanimljivost. 

 

Aktivnost 2. :“Djeljiv s 9 ali i s 3“ 

Cilj aktivnosti: Otkriti da broj djeljiv s 9 je djeljiv i s 3 no broj djeljiv s 3 ne mora biti djeljiv s 



 

 
 

9. 

Oblik rada: Suradnički rad učenika u četveročlanim skupinama. 

Ishodi: A.5.1. , A.5.2. 

Tijek aktivnosti: 

- Učitelj na ploču zapisuje brojeve. Na primjer : 30 339, 27,  66, 81,918 , 7 254, 11 781, 

25 255, 900 i 633.  

- Učenici imaju zadatak razvrstati ih u dvije skupine: brojevi djeljivi s 3 i skupina brojeva 

djeljiva s 9.  

- Učenici će primjetiti da svi brojevi iz skupine brojeva djeljivig s 9 su u skupini brojeva 

djeljivih s 3. No u skupini brojeva djeljivih s 3 ima brojeva koji nisu u skupini brojeva 

djeljivih s 9.  

- Učenici, generalizacijom i nepotpunom indukcijom zaključuju: Svaki broj djeljiv s 9 ujedno 

je djeljiv i s 3 no broj djeljiv s 3 ne mora biti djeljiv s 9.  

- Učitelj postavlja pitanje postoji li ipak neki broj koji je dljeviv brojem 9 a da nije djeljiv 

brojem 3 ili je to nemoguće. Ovo je pitanje za sve učenik a posebno za darovite koji će 

vjerojatno odgovoriti da je to zato što je 9 djeljivo brojem 3 pa tako i svaki broj djeljiv s 9 

mora biti djeljiv i s 3.  

- Donosi se konačan zaključar da ne pstoji broj djeljiv s 9 a da nije djeljiv s 3. 

- Učenici zapisuju zaključke u bilježnicu. 

- Učenici mogu dati još primjera brojeva djeljivih s 3 ali da nisu djeljivi s 9. 

Aktivnost 3. „Zadaj zadatak“ 

Cilj aktivnosti: Sastaviti zadatak vezan uz djeljivost brojeva brojevima 3 i 6. 

Oblik rada: Suradnički rad u paru. 

Ishodi: A.5.1. , A.5.2. 
Tijek aktivnosti:  Svaki par učenika dobiva slijedeći crtež.

 
Zadatak svakog para učenika je iskoristiti crtež kao inspiraciju za sastavljanje zadatka 

vezanog uz temu ovog sata. Nakon što učenici sastave zadatak daju ga drugom paru 

učenika na rješavanje.  

Nakon ove aktivnosti, ako ostane vremena, učitelj zadaje zadatke za vježbu iz udžbenika te 

domaću zadaću. Pred sam kraj sata provodi vrednovanje izlaznim karticama. 

 

 



 

 
 

Sadržaji koji se koriste u aktivnostima 

U uvodnoj aktivnosti je sadržan motivacijski problem. U njemu učenici uočavaju potrebu 

za istraživanjem i otkrivanjem kriterija djeljivosti brojevima 3 i 9. Prva aktivnost sadrži 

višekratnike broja 3, tablice u koje upisuju dobivene rezultate. Sadrži nastavne listiće sa 

zadacima i uputama. Učenici istražuju te donose zaključke. Na temelju tih tablica donose 

zaključke.  

Druga aktivnost sadrži brojeve koje učenici razvrstavaju da bi došli do zaključka.  Koriste se 

nastavni listići. Treća aktivnost sadrži crtež koji treba iskoristiti za satavljanje zadatka. Crtež 

služi za poticanje kreativnosti. 

Koristi se udžbenik za uvježbavanje i zadavanje domaće zadaće. Koriste se izlazne kartice 

za vrednovanje. 

Primjeri vrednovanja za učenje, vrednovanja kao učenje ili naučenog uz upute 

Pred kraj sata učitelj može učenicima podijeliti listiće koje učenici popunjene ostavljaju 

učitelju na izlazu iz razreda tj. Izlazne kartice. Vredovanje kao učenje. 

  

 

Označi netočnu izjavu te ju ispravi. 

⃝ Svaki broj koji je djeljiv brojem 9 djeljiv je i brojem 3. 

⃝ Broj je djeljiv brojem 3 ako mu je zadnja znamenka djeljiva brojem 3. 

⃝ Potoje brojevi djeljivi s 3 a da nisu djeljivi s 9. 

 

 

 

Razrađeni problemski zadaci, zadaci za poticanje kritičkog razmišljanja, kreativnosti i/ili 

istraživački zadaci; ovisno o predmetu i nastavnoj temi 

 

Problemski zadatak u uvodnoj aktivnosti. U drugoj aktivnosti učenici istražuju pravilo 

djeljivosti. U trećoj aktivnosti učenici trebaju iskoristiti svoju kreativnost te sami sastaviti 



 

 
 

zadatak. 

DODATNI ELEMENTI1 

Poveznice na više odgojno-obrazovnih 

ishoda različitih predmeta ili očekivanja 

međupredmetnih tema 

 

Aktivnosti u kojima je vidljiva 

interdisciplinarnost 

 

Aktivnosti koji obuhvaćaju prilagodbe za 

učenike s teškoćama 

 

Aktivnosti za motiviranje i rad s darovitim učenicima 

Aktivnost: „Djeljivost brojem 6“ 

Učenici u paru zapisuju prvih deset višekratnika broja 6.  

6, 12 , 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 

 

Promatrajući brojeve trebaju zapisati što više zaključaka o njima. Učenici će brzo primjetiti 

da su svi prani brojevi. Primjetit će i da su djeljivi s 3. Mogu naslutiti da je broj djeljiv sa 6 

ako je paran i djeljiv brojem 3. Daju primjere brojeva koji su prani ali nisu djeljivi s 3-

zaključuju da nije djeljiv sa 6. Zatim primjere brojeva koji su neparni ali djeljivi s 3 te i tad 

azaključuju da nisu djeljivi sa 6. Na kraju zaključuju da je broj djeljiv brojem 6 ako je paran i 

djeljiv s 3. 

 

Upute za kriterijsko vrednovanje 

kompleksnih i problemskih zadataka i/ili 

radova esejskoga tipa 

 

 

Projektni zadaci (s jasnim scenarijima, 

opisima aktivnosti, rezultatima projekta, 

vremenskim okvirima) 

 

Poveznice na multimedijske i interaktivne 

sadržaje 

 

Prijedlozi vanjskih izvora i literature Bošnjak Ž., Čulina B., Grgić N., Paić 

G.:Matematički izazovi 5, prvi dio, Alfa d.d. 

Zagreb, 2019. 

Kovačević D.:Pravila djeljivosti, 

 
1Sastavni elementi prijave koji omogućuju dodanu vrijednost provedbi javnog poziva. Nisu obavezni, ali nose 
dodatne bodove u skladu s kriterijima procjene Metodičkih preporuka. 



 

 
 

https://hrcak.srce.hr/file/119762 

Pravila djeljivosti – Antonija Horvatek, 

http://www.antonija-

horvatek.from.hr/dodatna/5-

razred/Pravila-djeljivosti.doc 
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