
Obdobje: 20. 4. – 24. 4. 
Pomembno je, da ne prenehamo spraševati. Zvedavost ima vso pravico, da obstaja.(A. Einstein) 

I. Pregled opravljenega dela.  

Učiteljice sestavimo aktivnosti, da lažje ugotoviš, kako obvladaš snov. Tudi učitelj dobi 

informacijo, kako napreduješ. Tvoja naloga je, da obvestiš učiteljico o svojem delu pri 

matematiki, pošlješ rešitve nalog iz učnih listov. Žal tudi tega dela nekateri ne opravite po 

navodilih. 

     ŠE VEDNO VELJA JASEN DOGOVOR. 

Skupen dogovor je, da vsak teden pošljete sporočilo, kaj naredite, slikate, pošljete vsaj kakšen 

del. Pošljete rešene učne liste kot je rečeno v navodilih. Žal od mnogih nismo prejele le tega. 

V tem tednu je tri ure matematike. 

Opozorilo. 

 2.URO MAT BOŠ REŠEVAL KVIZ-PREVERJANJE v That Quiz-u. Reševal boš v torek od 9.30-

9.45, toliko časa imaš na razpolago. Reševanje je časovno omejeno. Prej si pripravi pisalo, 

zvezek, uporabiš lahko žepno računalo za računanje kotov. Sicer je vprašanje s ponujenim 

odgovorom. 

1. KROG-OBSEG KROGA- (1. URA)-(Učbenik str. 162-163) 

A) Preberi o krogu v učbeniku na str. 162.  Nariši krog s polmerom r= 3,5 cm. Označi 

središče. 

Zapiši kako izračunaš obseg kroga-formula. 

Včasih lahko obseg pustimo zapisan s številom 𝜋(npr. o= 12 𝜋 cm). Če je besedilna 

naloga, kjer nas zanima dolžina zapisana na desetine ali stotine uporabim 𝜋≈ 3,14. 

Odgovori na vprašanja: 

1. Kakšna je odvisnost obsega kroga od premera? 

2. Kaj je število 𝜋(pi)? 

3. Kako izračunamo obseg kroga? 

4. Kako iz obsega izrazimo premer? 

Poišči nekaj zanimivosti o številu 𝜋(pi) in jih zapiši v zvezek. 

5. Kaj imata skupnega Vega in število 𝜋(pi)? 

 

Nato reši rešene primere 1 in 2. Lahko uporabiš ŽR-žepno računalo. 

B) Utrjevanje: Uč. 164/str.1.a, b;2, 4, 5, 7. 

 

C) Aktivnost 



    Poišči kozarec z okroglim dnom, okrogel lonec, okrogel kozarec,….  

Izmeri premer in ga zapiši. 2r =_____ 

Nato s pomočjo vrvice izmeri obseg pripadajočega kroga in ga zapiši.o =____ 

Sedaj pa izračunaj  𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑖 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑛č𝑛𝑜
𝑜

2𝑟
=______(pomagaj si z ŽR). 

 

Pri vsaj treh predmetih primerjaj rezultate s številom 𝜋(pi). 

Kaj ugotoviš? 

 

2. VEČKOTNIK-PREVERJANJE ZNANJA- (2. URA)- 

 KVIZ-PREVERJANJE v That Quiz-u. Reševal boš v torek od 9.30-9.45, toliko časa imaš 

na razpolago. Reševanje je časovno omejeno. Prej si pripravi pisalo, zvezek, uporabiš 

lahko žepno računalo za računanje kotov. Sicer je vprašanje s ponujenim odgovorom. 

Povezavo do spletnega kviza dobite na elektronski naslov, ki ti ga bo poslala tvoja 

učiteljica matematike. 

Med podanimi imeni izbereš svoje ime in rešuješ.  

Za reševanje kviza imaš samo eno možnost! 

 

3. KROG-OBSEG KROGA –(3. URA)- 

 Aktivnost 

 

Poišči kozarec z okroglim dnom, okrogel lonec, okrogel kozarec,….  

 

Izmeri premer in ga zapiši. 2r =_____ 

Nato s pomočjo vrvice izmeri obseg pripadajočega kroga in ga zapiši.o =____ 

Sedaj pa izračunaj  𝑛𝑎 𝑡𝑟𝑖 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑎𝑛č𝑛𝑜
𝑜

2𝑟
=______(pomagaj si z 

ŽR). 

 

Pri vsaj treh predmetih primerjaj rezultate s številom 𝜋(pi). 

Kaj ugotoviš? 

 

Rešiš naloge DZ str.56-57/ nal.10,11,12,13. 

 

           V pomoč so ti povezave  

https://eucbeniki.sio.si/mat8/838/index.html 

               ali razlaga nekaterih poglavij matematike. Ko odpreš stran, ti je na desni strani  

               ponujen razred, npr. 8.r. 

https://eucbeniki.sio.si/mat8/838/index.html


                https://anacanzutti.com/blog/ 

               

              Vprašanja pa lahko usmeriš na mail naslov učiteljic za matematiko. 

bojana.zorko@guest.arnes.si ali( bojana.zorko@gmail.com) 

 

              mihaela.remic@guest.arnes.si 

 

            Pripravili učiteljici M. Remic in B. Zorko
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