
MATEMATIKA MUS1  9. R   3. TEDEN: 30. 3. –  3. 4. 2020 
 

Pozdravljeni učenci! 

 

Naj še enkrat ponovim, da sem zelo vesela sem, da ste se vključili v delo na daljavo, še 

bolj pa me veseli, da pridno in lepo  rešujete dane naloge. Pa tudi popravite napake, ko 

vas nanje opozorim. Zelo vesela pa sem bila seveda vaših zapisov, zakaj je bila 

posamezna naloga  težka/ lahka ali zanimiva.  

Če lahko vstopite v eAsistenta, priporočam uporabo »Kanala MUS1_9ABC«  znotraj 

»Komunikacij«. 

 

Ostanite zdravi!      Vaša učiteljica, Darja Žankar 

 

 

NAVODILA  ZA DELO: 

 

Sledi navodilom za vsak dan posebej. 
 

Poslikaj/skeniraj  naloge, ki bodo posebej označene in jih  pošlji na e-naslov  

darja.zankar@guest.arnes.si  . 

Tokrat bi bilo priporočljivo , da pošlješ rešene naloge vsak dan posebej , da lažje 

komentiram tvoje reševanje in ti pošljem namige oziroma rešitve s postopki. 

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

predpisano delo več časa. 

Tvojo aktivnost bom beležila v evidenco. 
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Samostojni delovni zvezka za matematiko 4. del ( SDZ4) 
 

1. ura (ponedeljek) 

PRAVILNA ŠESTSTRANA PIRAMIDA ( strani 143, 144) 

 Na strani 144 prepiši rešen zgled »Mojster reši« 

 S te strani preriši seveda tudi pripadajoče skice. 

 Na strani 144 reši naloge 1, 2 in 3. 

 Vse tri naloge poslikaj in pošlji  v pregled 

*** Opomba : Naloge so težke. Če ne bo šlo, piši za namig. Rešitve s postopkom pošljem,  

      ko boš poslal/a tvoje reševanje. 

 

2. ura (torek) 

SESTAVLJENA OGLATA TELESA (stran 148 – 152) 

 

 Preberi uvodni primer ter dobro preberi razlago rešenih primerov pod 

naslovom »Mojster reši«. 

 Na  stran 150 reši  nalogi 1 in 2 

 Obe nalogi pošlji v pregled 

 

 

3. in 4. ura (sreda, četrtek) 

 

ALI SI ŽE MOJSTER?  (stran 153 – 156) 

 Na straneh 153 - 156 reši vsaj naloge 1, 2, 3, 4. 

 V pregled pošlji vse naloge 

***Če zmoreš, lahko rešiš vse.  

 

 

 

 
 


