
STROKOVNI AKTIV MATEMATIKE NA PREDMETNI STOPNJI 

Navodila za delo na daljavo: 

- 6.razredi:  
Učiteljici Nataša Škrabar in Andreja Budna bosta vsa navodila poslali po elektronski 
pošti. 

- 7.razred, 8.razred in 9.razred:  
Založba Rokus Klett omogoča vsem učencem brezplačen dostop do vseh e-gradiv. 

 

Gradiva so brezplačno dostopna na spletnih straneh: 

 www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred) 

 www.znamzavec.si (interaktivne osnovnošolske vadnice za SLO, MAT, 

ANG, KEM) 

 

 

Postopek prijave/registracije: 

1. Na izbranem portalu kliknite na gumb Prijava. 

2. Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite navodilom. 

Če na portal dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega 

računa in vnesite zahtevane podatke. Tako se boste registrirali in ustvarili 

uporabniški račun. 

3. a.    Na portalu iRokus.si gradiva v svojo iZbirko dodate s klikom na gumb Dodaj 

brezplačna gradiva. 

b.    Na portalu iRokusPlus.si pa vas bodo vsa gradiva že čakala v vaši iZbirki. 

Priporočamo uporabo brskalnika Mozilla Firefox. 

 

 

PRIMERI NALOG IZ  NPZ: 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Za vsa morebitna vprašanja in dileme smo dosegljivi  prek elektronske pošte:  

stojanka.grilc@oskrsko.si,  bojan.mesaric@oskrsko.si,  andreja.budna@oskrsko.si,  
natasa.skrabar@oskrsko.si vsak delovnik med 8.30 in 13.00.   

       Učitelji matematike na predmetni stopnji  

Na spletni strani Ric lahko poiščete vse teste NPZ od leta 2006 naprej in tudi 
rešitve. 

Naloge so primerne za učence 6.razredov in 9.razredov. 

Kako poiščemo test? 

Odpremo spletno stran Ric   -  kliknemo na Nacionalno preverjanje znanja  -   

kliknemo Predmeti (levo zgoraj)   -   kliknemo Matematika. 

Odprejo se testi in rešitve za 6. in 9. razred.  



7. RAZRED:  

Učno gradivo: Skrivnosti števil in oblik, Samostojni delovni zvezek 4. del 

Ali si že mojster, strani 60,61,62,63,64. 

1. dan: učenci rešite naloge od 1 - 5. 
2. dan: učenci rešite naloge od 6 – 10. 

Učno gradivo: Skrivnosti števil in oblik, Delovni zvezek 2. del 

Rok se petič preveri, strani 82, 83, 84, 85. 

3. dan: učenci rešite naloge od 1 – 3. 
4. dan: učenci rešite naloge od 4 – 6. 

Opomba: Spletna stran Rokus ima drugačno številčenje kot Delovni zvezek: 

 Delovni zvezek stran 82 pomeni stran 10 na Rokus spletni strani  
 Delovni zvezek stran 83 pomeni stran 11 na Rokus spletni strani  
 Delovni zvezek stran 84 pomeni stran 12 na Rokus spletni strani  
 Delovni zvezek stran 85 pomeni stran 13 na Rokus spletni strani 

 

NAVODILO ZA REŠEVANJE: 

Vse naloge rešujete v matematične zvezke in napišete tudi datum reševanja. 

Veliko uspeha pri delu vam želijo vaši učitelji matematike. Ostanite doma in pazite na 
svoje zdravje. 

 


