
Učenci! 

V teh, neobičajnih - kriznih časih, je zelo pomembno, da se 

držite vseh dobljenih navodil. Želim, da skrbite za svoje 

zdravje, da ste zdravi in da obdržite kondicijo dela – za vas je 

to tudi učenje.  

Dopolnjena navodila za delo pri mat in fiz  

Priporočam, da točke z oznako NOVO naredite obvezno pri 

zapisu «Nova snov« in  neobvezno pri »Ponavljanju«   

1. Preberi in obdelaj snov v viru (glej navodila za posamezno uro). 

e- učbenik https://eucbeniki.sio.si 

2. NOVO V zvezek zapiši:  datum in napiši povzetek, rešuj zglede oz. rešene primere. 

3. Vse kar ne zmoreš rešiti na pamet v e- učbeniku, zapisuj v zvezek. 

4. NOVO  Zapiši 2 - 4 vprašanja, ki bi ti jih lahko zastavil učitelj, da bi z njimi preveril, ali si 

razumel. Zapiši tudi odgovore na ta vprašanja. 

5. NOVO Sestavi dve nalogi, s katerima bi preveril, ali obravnavano vsebino razumeš. 

Nalogi reši. Natančno zapisuj korake reševanja. 

6. NOVO Še enkrat preglej sestavljeno nalogo in reševanje ter po potrebi prvotno 

nalogo preoblikuj in jo reši ponovno. 

7. Čas dela : 45 minut in lahko odnehaš!  

8. Šolsko tekmovanje Mednarodni matematični kenguru je preloženo. Tisti, ki 

želite, imate na spletni strani možnost reševanja in ogled rešitev. 

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx 

 

6. razred  

Ponedeljek, 23. 3. 2020     e-učbenik  KROG in KOT 

Ponavljanje: premica in krog, naloge  6 st.620 

Nova snov: krožni izsek, odsek st. 623-627 in glej navodila NOVO 

Torek , 24. 3. 2020    e- učbenik   

Ponavljanje:  načrtovanje kotov, naloge 3-6 st. 595 

                      računanje s koti, naloge  1-2 st  604 

                     krožnica in krog, naloge  10-12 st. 614 

                    premica in krog, naloge 11-12 st. 621 

Sreda, 25. 3. 2020      e- učbenik 

Ponovitev: tetiva, krožni izsek…, naloge 1-4 st.628.  

https://eucbeniki.sio.si/
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx


Nova snov: Obseg likov st. 501-505 in glej navodila NOVO 

Petek, 20. 3. 2020       e- učbenik 

Ponavljanje: obseg likov, naloge 1-9 st.506, 507 

 

7. razred   

Ponedeljek, 23. 3. 2020      e- učbenik ŠTIRIKOTNIKI    

Ponavljanje: trapez, naloge 8,10,11 st.507 

                     Paralelogram,  naloga13 st. 493 

Nova snov: romb st.489 in povzetek st.490 in glej navodila NOVO 

Sreda , 25. 3. 2020    učbenik: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK in rešeni primeri 

Ponavljanje:  štirikotnik, rešeni 1 st. 139 

                      trapez, rešeni 1-3 st. 142 

                      paralelogram, rešeni 1-3 st. 147 

 Četrtek, 26. 3. 2020      e- učbenik 

Nova snov: Deltoid od st. 517 – 521 in glej navodila NOVO 

Petek , 27. 3. 2020    učbenik: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK in rešeni primeri in e-učbenik 

Ponavljanje:  štirikotnik, rešeni 2 st. 140 

                      trapez, rešeni *4 ali ponovi 1 st. 143 

                     paralelogram, rešeni *4 ali ponovi 1st. 148 

                     deltoid, rešeni 1 st.151 

                    +++če ti čas dopušča izberi sam nekaj nalog iz e-učbenika 

 

8. razred  

Ponedeljek, 23. 3. 2020     e- učbenik PLOŠČINA KROGA   
https://eucbeniki.sio.si/mat8/index.html 

Ponavljanje: obseg kroga… naloge 1-3 in *10 st. 386 

                     Ploščina kroga… naloge 5-7 st. 395 

                     Krožni lok…. naloge 1-3 st. 403 

https://eucbeniki.sio.si/mat8/index.html


                    Krožni izsek ….. naloge *20 in *23 st.415 

Torek , 24. 3. 2020  matematika   e- učbenik IZRAZI S SPREMENLJIVKO 

Ponovitev obdelane snovi: Množenje enočlenikov st. 188-192 in naloge 12-16 

st.195  

Torek , 24. 3. 2020   fizika    e- učbenik  https://eucbeniki.sio.si/fizika8/index.html  

 GOSTOTA, TLAK, VZGON 

Nova snov:  tlak in računanje tlaka st. 206-209  in glej navodila NOVO (napiši v 

zvezek povzetek, vprašanja… 

Sreda , 25. 3. 2020   e- učbenik 

Nova snov: seštevanje enočlenikov, podobni enočleniki, vsota  st. 196 – 199 in 

glej navodila NOVO 

Četrtek,   26 . 3. 2020   e- učbenik 

Nova snov: seštevanje  st. 200 in naloge 1-10 st. 201 in glej navodila NOVO 

Petek, 27. 3. 2020  fizika     e- učbenik 

Ponavljanje: SILE in sestavljanje sil naloga 7-9 st. 148 

Nova snov: Enote za tlak in pretvarjanje enot - GOSTOTA, TLAK, VZGON, 

tlak, naloga1- pri tej izbiraj«nov primer«           in glej navodila NOVO 

9. razred  

Ponedeljek, 23. 3. 2020    e-učbenik OBDELAVA PODATKOV  

Ponavljanje: izberi 2 nalogi na e- učbeniku: aritmetična sredina 

Nova snov: Sre.vrednosti - Mediana,Modus st.269-270 in glej navodila NOVO                                     

Torek , 24. 3. 2020  Fizika e- učbenik in učbenik: Narava, življenje2   

Ponavljanje: električni tok, naloge 1-5 st.163 v e- učbeniku 

Nova snov: Napetost pri različnih vezavah v učbeniku Narava, življenje2  st. 87, 88 

in glej navodila NOVO    ter reši  st.  89  V1 in N1  

Sreda , 25. 3. 2020  e- učbenik  

Ponavljanje: naloge 1-8 st. 272 

Nova snov: škatla z brki st. 275-276 

Četrtek, 26. 3. 2020  Fizika      e- učbenik 

https://eucbeniki.sio.si/fizika8/index.html


Nova snov: Delo in moč v učbeniku Narava, življenje2  st. 90, 91 in glej navodila 
NOVO    ter reši  st.  92  V1 in N1  

Četrtek, 26. 3. 2020  matematika  e- učbenik 

Utrjevanje in nova snov: medčetrtinski razmik st. 277-278  

in naloge 1-6 st. 281 

Petek, 27. 3. 2020 e- učbenik VERJETNOST in KOMB. 

Nova snov: Poskus, dogodki, izid st 497-500 in naloge 1-6 st. 501 in glej 

navodila NOVO 

 

 

Dragica Šket 

 

 


