
Ponedeljek: ANALIZA IN POPRAVA PREVERJANJA (KVIZ OD PETKA) 

Tisti, ki preverjanja do danes še niste rešili storite to danes:  https://forms.gle/41va7Em3HNGA9nhi9  

 

Ko imaš preverjanje rešeno, boš po e-pošti dobil rešitve. V zvezek narediš popravo kviza. Za naloge, ki jih na 

pamet ne moreš rešiti obvezno pišeš postopek reševanja. Popravo pošlješ po e-pošti na moj naslov. 

 

Torek: PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 

Danes uro matematike nameniš samostojnemu učenju: 

- pregledaš zapiske v zvezku 

- lahko si  ponovno ogledaš razlage snovi 

- rešiš kakšno nalogo za nazaj, ki je mogoče do danes še nisi 

- pregledaš ali ponovno rešiš naloge iz prejšnjega 9. tedna, saj bodo te naloge osnova za ocenjevanje 

znanja 

- v primeru, da je karkoli nejasnega me kontaktiraš po e-pošti ali preko naše skupine v massengerju 

 

Četrtek, 28. 5. 2020: OCENJEVANJE ZNANJA (KVIZ) 

Informacije o ocenjevanju znanja: 

- ocenjevala bom samo cilje, s katerimi se vam seznanila v začetku meseca maja in smo jih utrjevali 

prejšnji teden 

- ocenjevanje bo potekalo samo od 10.00 do 10.45, kasneje kviz več ne bo dosegljiv 

- povezavo do kviza boste prejeli po e-pošti na dan ocenjevanja 

- vsak učenec bo prejel drugačen vrstni red nalog 

- če boste goljufali, boste s tem škodili predvsem sebi 

- negativno ocenjen učenec ali učenec, ki kviza ne bo rešil bo ocenjen v šoli 

- naloge, za katere piše, da jih rešujete v zvezek, po koncu reševanja kviza fotografirate in mi jih 

pošljete po e-pošti 

 

Petek: PRAVOKOTNI TRIKOTNIK IN PITAGOROV IZREK 

Kot uvod si ogledaš razlago Pitagorovega izreka v pesmi, video si ogledaš do časa 2 min 24 s, dalje ni 

potrebno: https://youtu.be/UipvzrgxE6g  

 

Sedaj si ogledaš video iz katerega prerišeš in prepišeš v zvezek vse kar je razloženo: 

https://youtu.be/nj7atR1g2hY  

 

 

Po e-pošti pošlješ popravo preverjanja in iz kviza naloge, za katere piše, da jih rešujete v 

zvezek. 
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