
MATEMATIKA  MUS 3 (Ziernfeld), 9. r   5. TEDEN: 14. 4. – 17. 4. 2020 

Pozdravljeni učenci! 

Pred nami je že peti teden dela na daljavo. Najprej vas moram vse POHVALITI, ker pridno rešujete in 

pošiljate naloge vsak dan. Odlično vam gre!  

Počasi bomo začeli tudi ocenjevati znanje. Tokrat malce drugače -  na daljavo. Natančne informacije 

boste še pridobili.  

Ostanite zdravi! 

NAVODILA ZA DELO – ostajajo enaka:  

1. Preberi uvodni primer in v svoj zvezek prepiši naslov, rešeno nalogo in  poudarke v okvirčkih.  

2. Za vajo reši rešene primere pod naslovom Mojster reši.  

3. Reši naloge v delovnem zvezku pod naslovom Vaja dela mojstra. 

4. Z rdečim/zelenim pisalom si s pomočjo rešitev preglej naloge (tako kot smo dogovorjeni za 

domačo nalogo). 

5. Poslikaj/skeniraj naloge, ki jih nisi znal/a rešiti. Ali pa pošlji ENO nalogo, ki ti je bila najtežja, ti je 

vzela največ časa ali pa ti je bila najbolj zanimiva. Napiši v čem je bila težava ali zakaj ti je zanimiva.  

 

Rešene naloge poslikaj/skeniraj in pošlji dnevno na e-naslov: vanessa.ziernfeld@gmail.com 

pod zadevo »rešene naloge«. Tvojo aktivnost bom beležila v lastno evidenco oziroma v e-asistentu 

pod zavihkom »domača naloga«.  

Seveda pa mi lahko pišeš tudi, če potrebuješ dodatna pojasnila ali pomoč. 

Za zabavo pa lahko na spodnji spletni strani rešuješ naloge iz matematičnih tekmovanj »Kenguru« 

http://www.dmfa.si/ODrustvu/NovicaPrikaz.aspx?itemid=339 

 

Samostojni delovni zvezek za matematiko (SDZ) 4. del: 

1. ura (torek, 14. 4. 2020): 

PROSTORNINA VALJA (STRAN 61 - 70) 

a) Za ponovitev si poglej posnetke: https://astra.si/prostornina-in-povrsina-1-2/,  

https://astra.si/prostornina-in-povrsina-4/, https://astra.si/visina-valja/ 

b) Reši naloge v SDZ 4. del: 

stran 64/ 6. in 7. naloga  

stran 65/8. in 9. naloga 

stran 66/11. in 12. naloga 

 

 

http://www.dmfa.si/ODrustvu/NovicaPrikaz.aspx?itemid=339
https://astra.si/prostornina-in-povrsina-1-2/
https://astra.si/prostornina-in-povrsina-4/
https://astra.si/visina-valja/


2. ura (sreda, 15. 4. 2020): 

PROSTORNINA VALJA (STRAN 61 - 70) 

a) Reši naloge v SDZ 4. del: 

stran 67/14. in 15. naloga 

stran 68/ 16. in 17. naloga 

stran 69/ 21. in 22. naloga 

 

  

 

 

3. ura (četrtek, 16. 4. 2020): 

ENAKOSTRANIČNI VALJ (STRAN 71 - 77) 

a) V zvezek napiši naslov Enakostranični valj 

b) V zvezek prepiši okvirček na strani 71 in okvirčka na strani 72 

c) V zvezek reši prvo nalogo »Mojster reši« na strani 71 

d) Reši naloge v SDZ 4. del: 

stran 71 in 72/ 1. naloga 

stran 72/2. in 3. naloga  

 

 

 

 

 

 

 


