
  PONEDELJEK, 5.ura: MATEMATIKA  Načrtovanje trikotnikov (SKS) 

Pozdravljeni učenci, 

v petek ste morali izmeriti 4 narisane kote (lahko jih izmerite tudi na ekranu računalnika). NAPIŠITE mi na moj spletni naslov: 
majda.fiksl@os-bistrica.si , koliko merilo?  

Sledite moji spletni strani in redno delajte naloge. Se slišimo... 

Lp, razredničarka 

 

Zdaj, ko smo ponovili merjenje in risanje kotov, gremo lahko s snovjo naprej… 

 

1. Skrbno preberi snov v SDZ4 od st. 10…11. 

2. V zvezek REŠI: SDZ4 st. 10/zgled2  (poglej prilogo spodaj in slediti moraš opisanem poteku načrtovanja v 

SDZ4 st.10). 

3. Nato reši naloge v SDZ4 st. 11...13/ nal. 2 in 3. Obvezno RIŠI skice in obkroži dane podatke! Vse rešeno 

preglej s pomočjo rešitev in obvezno zakljukaj z rdečo √. Zvezek in DZ pregledam kasneje v šoli!  

4. DODATNE (neobvezne) naloge za dodatno utrjevanje znanja so na spletni strani:  

https://eucbeniki.sio.si/matematika7/762/index4.html 

 

Stran v zvezku naj bo narisana s svinčnikom, ravnilom TOČNO TAKO:  

  

mailto:majda.fiksl@os-bistrica.si
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  SREDA, 6.ura: MATEMATIKA  Načrtovanje trikotnikov (KSK) 

Najprej preglejte včerajšnjo DN. Prilagam na drugem listu rešitve. SKICA (označena) je OBVEZNA. 

Za uvod UGANKA DNEVA: V KATEREM PRIMERU JE DVA PLUS ENAJST ENAKO ENA?  Sporočite mi vaš odgovor! 

 

1. Skrbno preberi snov v SDZ4 od st. 13…14. 

2. V zvezek REŠI: SDZ4 st. 13/zgled3  (poglej prilogo spodaj in slediti moraš opisanem poteku načrtovanja v 

SDZ4 st.13). 

3. Nato reši naloge v SDZ4 st. 14...16/ nal. 4. Vse rešeno preglej s pomočjo rešitev in obvezno zakljukaj z 

rdečo √. Zvezek in DZ pregledam kasneje v šoli!  

4. DODATNE (neobvezne) naloge za dodatno utrjevanje znanja so na spletni strani:  

https://eucbeniki.sio.si/matematika7/763/index1.html 

 

Stran v zvezku naj bo narisana s svinčnikom, ravnilom TOČNO TAKO:  

 

 

  

c) SDZ4 st. 13/ zgled 3 

 



  ČETRTEK, 7.ura: MATEMATIKA  Utrjevanje 

 

1. IZRAČUNAJ: Sporočite mi pravilen odgovor v eAsistentu pod gumbom KOMUNIKACIJE – Sporočila? 

 

 

 

 

 

2. PREGLEJTE DN. Kako se sami tega lotite: vzamete prozorno mapo ali prozorno vrečko, alkoholni flumaster 

ali maso, prislonite na ekran računalnika (telefona) na moje rešitve in prerišete. Ko narisan trikotnik položite 

v svoj DZ, se mora oblika pokrivati (vse stranice morajo biti vzporedne), lahko je le malo večji ali manjši. 

PAZITE, da rišete najprej SKICO, jo označite in nato sliko.  

ZDAJ se pa lotite dela in si sami preverite svojo DN. Če je vaša slika NAPAČNA, vse RADIRATE in narišete 

znova. 

Prilagam na drugem listu rešitve. SKICA (označena) je OBVEZNA. 

 

3.  DANES PA OBVEZNO VSI: 

Ko boste vse naloge POPRAVILI in bodo točno take kot moje rešitve na naslednji 

strani (OBVEZNE skice, obkroženi podatki), mi slikate SDZ4 st.15,16 in POŠLJETE 

do PETKA dopoldan (do12.00) na moj mejl: majda.fiksl@guest.arnes.si (lahko 

preko eAsistenta). V nasprotnem primeru bom vedela, da ne delate DN in si to 

tudi od danes naprej v eAsistenta REDNO ZAPISALA. Poslane naloge bom 

pregledala in vam napisala povratno informacijo. 

 

*ČE SLUČAJNO ne morete poslati slike, pa mi to napišite, kaj ste naredili, kako ali kam mi lahko pošljete… 

 

Veselim se vaše pošte, saj vem-upam, da mi boste vsi poslali narejeno nalogo ali mi vsaj 

odgovorili…. 

Lp, vaša učiteljica Majda 
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  PETEK, 8.ura: MATEMATIKA  Načrtovanje trikotnikov (SSK) 

DANES MI NI POTREBNO POŠILJATI (razen če kdo želi, da mu pregledam jaz)-PREVERI SAM S POMOČJO 

REŠITEV V DZ. 

1. Skrbno preberi snov v SDZ4 od st. 17…18. 

2. Obvezno v zvezek REŠI: SDZ4 st. 17/zgled 4 in 5    SKICA je obvezna!!!!!!!!!!!!!!! 

(poglej prilogo spodaj in slediti moraš opisanem poteku načrtovanja v SDZ4 st.17,18). 

3. Nato reši naloge v SDZ4 st. 18...21/ nal. 5,  6 (dopiši pri vseh primerih 𝛾 = 90°), 7* (naloge z zvezdico=dodatne naloge 

za boljšo oceno). Če kakšne naloge ne znaš, poglej, če imaš navodilo v rešitvah. LOKI ŠESTILA morajo biti vidni! Vse rešeno preglej s 

pomočjo rešitev in obvezno zakljukaj z rdečo √. Zvezek in DZ pregledam kasneje v šoli!  

POMOČ za 6.nalogo: https://astra.si/risanje-trikotnika-3/ 

4. DODATNE (neobvezne) naloge za dodatno utrjevanje znanja so na spletni strani:  

https://eucbeniki.sio.si/matematika7/763/index3.html 

 

Stran v zvezku naj bo narisana s svinčnikom, ravnilom TOČNO TAKO:  

Natančno preberi potek načrtovanja in bo šlo… Včasih sta DVE rešitvi… 

 

 

 

 

č)  SDZ4 st. 17/ zgled 4 

 

 

 

 

 

 

 

d)  SDZ4 st. 17/ zgled 5 
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