
Četrti teden učenja matematike na daljavo 7.a 

Dragi učenci, najprej mi po elektronski pošti na naslov sonja.fajfar@guest.arnes.si 

pošljite kratko poročilo o delu prejšnji teden ali fotografije vaših izdelkov in morebitna 

vprašanja. 

Sproti mi poročaj o svojem delu in težavah ! 

Sproti mi pošiljaj dokaze o svojem delu. 

 

 

Tudi ta teden vas čaka podrobnejše spoznavanje in načrtovanje različnih štirikotnikov. 

 

1.ura:  Izdelaj si zapis v zvezek. 

Pod naslov PRAVOKOTNIK IN KVADRAT si zapiši kriterije. 

Uspešen bom, ko bom: 

 znal opisati pravokotnik in kvadrat ter poznal njune lastnosti  

 znal pravokotniku očrtati krog  

 znal kvadratu očrtati in včrtati krog  

 znal narisati in ustrezno označiti skico pravokotnika ter kvadrata 

 znal načrtati pravokotnik in kvadrat po podatkih 

 

1. Preberi si vse o pravokotniku. Preriši in označi pravokotnike –DZ4 str. 107. V 3. 

pravokotnik še očrtaj krog (šestilo zapiči v S in nariši krog skozi oglišča, označi 

polmer ro). Zapiši si njegove lastnosti (beli okvirček) in si jih zapomni. 

2. Sledi primer načrtovanja pravokotnika ( DZ str. 108 Mojster reši) 

Najprej prepiši podatke in preriši skico, nato načrtaj rešitev po podatkih. Sledi opisu 

poteka načrtovanja po korakih. Kot nariši na obeh straneh s šestilom. Bodi natančen. 

3. Preberi si vse o kvadratu. Preriši in označi kvadrata –DZ4 str. 111. V 2. kvadratu 

še očrtaj in včrtaj krog. Zapiši si njegove lastnosti (beli okvirček) in si jih 

zapomni. 

4. Sledijo vaje načrtovanja pravokotnikov in kvadratov v DZ (9. naloga str. 109 in 

21. naloga str. 114). Načrtaj vsaj 2 primera pri vsaki nalogi in si preveri rešitve. 

 

 

 

 

 

 



2. ura: Izdelaj si zapis v zvezek. 

Pod naslov NAČRTOVANJE DELTOIDA si zapiši kriterije. 

Uspešen bom, ko bom: 

 znal opisati deltoid in poznal njegove lastnosti  

 znal narisati in ustrezno označiti skico deltoida  

 znal načrtati deltoid  po podatkih 

1. Preberi si vse o deltoidu iz DZ str. 115 in 116.  

2. Preriši sliko deltoida str. 116. Pazi na pravilne oznake in da bo lik simetričen.  

3. Prepiši lastnosti deltoida (a, b, c, č) in si jih zapomni. 

4. V zvezek načrtaš deltoid (DZ str. 116 Mojster reši 2.) 

Najprej prepiši podatke in preriši skico, nato načrtaj rešitev po podatkih. Sledi opisu 

poteka načrtovanja po korakih. Bodi natančen. 

5. Sledi načrtovanje deltoidov v DZ4  (12. naloga str. 120-123). Načrtaj vsaj tri 

primere in si preveri rešitve. 

 

3. ura: UTRJEVANJE (načrtovanje paralelogramov in deltoida) 

Sproti si preverjaj rešitve in popravljaj napake. 

1. Najprej ponovi vse lastnosti paralelogramov (paralelogram, romb, pravokotnik, 

kvadrat) in deltoida in reši v DZ4 naloge na straneh 95, 96, 97/7.a,b, 98/8., 103, 

108, 111, 112, 117 in 118/4. 

2. Načrtaj en paralelogram, ki še ga nisi (str. 99, 100). 

3. Načrtaj en romb, ki ga še nisi (str. 106). 

4. Načrtaj en pravokotnik, ki ga še nisi (str. 109, 110). 

5. Načrtaj en kvadrat, ki ga še nisi (str. 114). 

6. Načrtaj en deltoid, ki ga še nisi (str. 121, 122). 

Dopolnilni in dodatni pouk 

Vadi načrtovanje paralelogramov  (paralelogram, romb, pravokotnik, kvadrat) in deltoida 

v DZ.  Sproti si preverjaj rešitve in popravljaj napake. 

4. ura: V petek je dan dejavnosti.  Hura ! Uživaj v velikonočnih izzivih ! 

Želim ti uspešno učenje !  Ne obupaj prehitro !  Zaupaj vase ! 

Vsaj dvakrat v tednu mi po elektronski pošti poročaj o svojem delu in težavah in pošlji 

dokaze o tvojem delu !  

Če imaš težave, se javljaj po vsaki uri, da ti dam dodatna navodila. 

Učiteljica:   Sonja Fajfar 


