
7. r_MAT_10. teden 
 

Pozdravljen/a! 

Pred nami je 10. teden dela od doma. Ta teden boš samostojno raziskoval/a, izpisal/a,  narisal/ a in 

delo oddal/a svoji učiteljici na že znan spletni naslov (najkasneje do petka, 29. 5. 2020).  

 

1. ura bo namenjena raziskovanju ROMBa. Izpiši in nariši na podoben način kot smo to naredili za 

že znane like. Pomagaš si lahko s spletnim učbenikom, do katerega dostopaš s povezavo 

https://www.iucbeniki.si/matematika7/784/index4.html, od str. 489 do 493,  

z drugim spletnim gradivom, kot je npr. 

http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/stirikot.html ali pa poišči svoj vir informacij.  

Na koncu opravljenega raziskovanja navedi vse vire, ki si jih uporabil/a. 

Cilji, ki jih je potrebno usvojiti: 

- vem, kaj je romb 

- poznam lastnosti romba (stranice, kote, diagonali) 

- znam načrtati romb 

- rombu znam včrtati krožnico (*) 

 

2. ura bo namenjena raziskovanju PRAVOKOTNIKa in KVADRATa, ki ju že dobro poznaš. 

Pobrskaj za informacijami po spletu in tudi ta lika podrobno razišči kot piše pri 1. uri. 

Cilji, ki jih je potrebno usvojiti: 

- vem, kaj je pravokotnik in kaj je kvadrat 

- poznam lastnosti pravokotnika in kvadrata (stranice, kote, diagonali) 

- znam načrtati pravokotnik in kvadrat 

- pravokotniku in kvadratu znam očrtati in včrtati krožnico (*) 

 

3. ura bo PREVERJANJE NAČRTOVANJA ŠTIRIKOTNIKOV (preverjanje je potrebno opraviti in 

oddati do srede, 27. 5. 2020, saj bomo na video srečanju opravili analizo preverjanja). 

Prepiši v zvezek in načrtaj po že znanih korakih (če ne gre brez pomagala, uporabi kartonček z 

opomnikom korakov načrtovanja). 

1. Nariši štirikotnik ABCD: a = 6,5  cm, d = 4 cm, e = 6,5 cm, f = 7 cm,  = 75°. 

2. Nariši trapez ABCD: a = 6,5  cm,  𝓋 = 3 cm,  = 45°,  = 75°. 

3. Nariši paralelogram  ABCD: a = 6 cm,  f = 8 cm,  = 105°. 

4. Nariši romb ABCD: a = 4 cm,  𝓋 = 3 cm. 

5. Nariši pravokotnik  ABCD: a = 4 cm,  f = 6 cm. 

6. Nariši kvadrat ABCD: a = 4 cm ( za izziv pa * d = 4 cm). 

 

4. ura bo ANALIZA PREVERJANJA bo na  video srečanju  (Ne pozabi!) 

Učiteljice matematike ti želimo lep in uspešen teden  

https://www.iucbeniki.si/matematika7/784/index4.html
http://www2.arnes.si/~mpavle1/mp/stirikot.html

