
NAVODILA ZA DELO OD DOMA – MATEMATIKA 7 

 

Pozdravljeni, 

sporočam podrobnejša navodila za učenje na domu za termin od 23. 3. do 27. 3. 2020.   

Nekatera dodatna gradiva in navodila boste prejemali sproti, na eAsistent (preko kanalov in 
oglasne deske) ter na vaše elektronske naslove oziroma elektronske naslove vaših staršev, 
zato jih redno preverjajte. 

Navodila za delo, naslove poglavij in vsa pravila si prepisujte v zvezek. Rešene naloge in ostalo 
delo boste fotografirali in mi slike vsak dan sproti pošiljali na eAsistent oziroma na elektronski 
naslov. Vse, kar delate izven SDZ in zvezkov, si beležite in shranjujte v posebno mapo. 

Če česar ne boste razumeli, me prav tako SPROTI kontaktirajte preko kanalov na eAsistentu ali 
preko elektronskega naslova: lea.dominko@gmail.com 

 

 

PONEDELJEK, 23. 3. 2020 

»Analiza preverjanja znanja« 

Na elektronski naslov boste prejeli rešitve preverjanja znanja s točkovanjem. Sami si popravite 
in točkujte vaše preverjanje znanja in napišite samoanalizo, kot smo to vadili v šoli. Analizo mi 
pošljite, v zvezek pa napišite popravo. 

 

 

TOREK, 24. 3. 2020 in ČETRTEK, 26. 3. 2020 

»Načrtovanje trikotnikov« 

Preberite razlago v SDZ (4. del) na straneh 6-8 in v zvezek zapišite pravila.  

Iz 1. naloge na strani 8 izpišite podatke v zvezek, narišite skico, obkrožite dane podatke, 
naredite načrt načrtovanja in trikotnik načrtajte. Najprej poskusite sami, brez pomoči SDZ. 
Enako naredite pri: 

- 2. nalogi na strani 10, 
- 3. nalogi na strani 13, 
- 4. nalogi na strani 17. 

Pri vsaki nalogi (od 1. do 6.) načrtajte vsaj en trikotnik. Rešite še 8. in 9. nalogo. Ostale naloge 
rešujte po svojih zmožnostih. Svoje delo fotografirajte in pošljite. 

 



PETEK, 27. 3. 2020 

»Višine trikotnika« 

V SDZ na strani 26 preberite rubriko Mojster reši in v zvezek izpišite pravila.  

V zvezek prepišite navodilo 1. naloge na strani 27, razmislite o poteku načrtovanja in določite 
višinsko točko. Najprej poskusite sami, brez pomoči SDZ. 

Rešite 1. nalogo na strani 29 in raziščite lego višinske točke v ostrokotnem, topokotnem in 
pravokotnem trikotniku (pravilo je na strani 30). 

Rešite še naslednje naloge: 2., 4., 5., 7., 8. Ostale naloge rešujte po svojih zmožnostih. Svoje 
delo fotografirajte in pošljite. 

 

 

Za pomoč pri reševanju in za utrjevanje znanja matematike, se lahko učenci poslužujejo tudi 
e-vsebin, dostopnih na naslednjih povezavah: 

- https://eucbeniki.sio.si/matematika7/index.html 
- www.e-um.si  
- www.iRokus.si  
- http://sl.lefo.net/ 

 

 

Lep pozdrav in pazite na svoje zdravje,     Lea Dominko 


