
4. in 5. teden  ...   6.4. - 17.4.2020  

  

   Kaj od vas pričakujemo:  

  

- Obravnavo učne snovi poskušajte učenci izpeljati samostojno s pomočjo gradiv, ki smo vam jih 

posredovali.  

  

- Pri obravnavi nove snovi ( ob nejasnostih, nerazumevanju ) uporabite razlago iz učbenika, 

samostojnega zvezka ( SDZ ) ali    razlago v "e- učbeniki".  

  

- Pri reševanju REŠENIH primerov, uvodnih zgledov prav tako lahko uporabite učbenik ali SDZ.  

  

- Pri reševanju nalog iz učbenika ali SDZ pa  preverjajte REŠITVE na koncu učbenika, SDZ-ja.  

  

- Če se znajdete v težavah pri razumevanju, kontaktirajte s svojim učiteljem po e-pošti.  

  

- Izbor nalog za reševanje prilagodite svojim zmožnostim.  

  

- Naloge, navedene na koncu učne ure niso mišljene kot običajna domača naloga, ampak kot dodatne 

naloge, za vse tiste učence, ki čutijo potrebo po tem ali pa jim še ostaja čas in si to želijo.  

  

- Če se znajdete v težavah pri razumevanju, kontaktirajte s svojim učiteljem po e-pošti.            

Naša želja je, da skupaj vodimo to pot. Tako od vas pričakujemo, da boste ob vsaki  težavi,                       

pomisleku,… stopili v stik z nami (tako starši, kot učenci).  

  

Dosegljivi smo vam na naslednjih e-poštnih naslovih:  

  

stojanka.grilc@oskrsko.si  

  

bojan.mesaric@oskrsko.si  

  

andreja.budna@oskrsko.si  

  

natasa.skrabar@oskrsko.si  

  

   

Lepo vas pozdravljamo vaši učitelji matematike.    



7. RAZRED:    4 ure : ŠTIRIKOTNIK 

 

NAVODILA ZA DELO:  

-  Najprej preberi razlago, rešene primere v …  UČBENIK 7 Skrivnosti števil in oblik , 

   Samostojni delovni zvezek 4 Skrivnosti števil in oblik , eucbeniki.7 ( ODPRI ! )… od strani  

    481 naprej ! 

 

-  Nato začni delati  »PRIPRAVLJENA URA« 1. dan,. 2. dan, …delaj v zvezek, zapiši naslov in datum ! 

 

- Iz zadane DOMAČE NALOGE poskušaj rešiti čim več primerov, lahko pa reševanje prilagodiš glede  

  na razmere in težavnost nalog ! 

 

Učno gradivo:  

 

1.  UČBENIK 7 Skrivnosti števil in oblik, Samostojni delovni zvezek 4. del ! 

 

2. eucbeniki.7 (ODPRI!) in (ODPRI!)…strani 485 in naprej … dodatna razlaga, rešeni primeri, naloge ! 

     

 3. PRIPRAVLJENE URE aktiva učiteljev matematike OŠ Jurija Dalmatina Krško !   

 

 

     

1. dan: Trapez… PRIPRAVLJENA URA, ODPRI_UČ! , ODPRI SDZ! 

 

 

2. dan: Načrtovanje trapeza… PRIPRAVLJENA URA,  ODPRI_UČ! , ODPRI SDZ! 

 

 

3. dan: Enakokraki trapez… PRIPRAVLJENA URA,  ODPRI_UČ! , ODPRI SDZ! 

 

 

4. dan: Paralelogram.… PRIPRAVLJENA URA, ODPRI UČ! , ODPRI SDZ! 

 

 

 

 

 

Zaradi PREOBREMENJENOSTI spleta bodi VZTRAJEN, poskusi VEČKRAT ! 

Veliko uspeha pri delu ti želi tvoja učiteljica, učitelj. Ostani doma in pazi na svoje zdravje ! 

 

https://eucbeniki.sio.si/matematika7/781/index.html
https://eucbeniki.sio.si/matematika7/785/index.html
https://eucbeniki.sio.si/matematika7/784/index.html
https://folio.rokus-klett.si/?credit=SSIO7UC&pages=141&layout=single
https://folio.rokus-klett.si/?credit=SSIO7SDZ4_2015&pages=80&layout=single
https://folio.rokus-klett.si/?credit=SSIO7UC&pages=141&layout=single
https://folio.rokus-klett.si/?credit=SSIO7SDZ4_2015&pages=80&layout=single
https://folio.rokus-klett.si/?credit=SSIO7UC&pages=141&layout=single
https://folio.rokus-klett.si/?credit=SSIO7SDZ4_2015&pages=80&layout=single
https://folio.rokus-klett.si/?credit=SSIO7UC&pages=145&layout=single
https://folio.rokus-klett.si/?credit=SSIO7SDZ4_2015&pages=93&layout=single

