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Vse gradivo je v spletni učilnici e asistenta. 
 

1. PONEDELJEK :  
Ponovitev snovi:  
V spletni učilnici sta dve nalogi za ponovitev stare snovi. Nalogi rešite, ju 
fotografirajte in ju postavite v spletno učilnico. Zapisala bom povratno 
informacijo. 
Obravnava nove snovi:  
Oglejte si predstavitev s filmom, v katerem je razlaga nove snovi 
Paralelogram. 
Reševali boste naloge iz učbenika Stičišče 7. 
V SU boste oddali rešeni nalogi o paralelogramu – računanje kotov in 
načrtovanje paralelograma. Nalogi bom pregledala in podala povratno 
informacijo. 
 

2. TOREK:  
Na urniku ni matematike. 
     V torek bomo izjemoma imeli  video konferenco ob 14.00 - dopolnilni 
pouk. Pripravite vprašanja, na katera bom z veseljem odgovorila. Kdor se 
video konference ne bo mogel udeležiti, si bo lahko naše delo ogledal v 
spletni učilnici 

 
3. SREDA:  

Ponovitev snovi:  
V spletni učilnici so dve nalogi za ponovitev stare snovi. Nalogi rešite, ju 
fotografirajte in ju postavite v spletno učilnico. Zapisala bom povratno 
informacijo. 
Obravnava nove snovi:  
Oglejte si predstavitev s filmom, v katerem je razlaga nove snovi Romb. 
Reševali boste naloge iz učbenika Stičišče 7. 
      V SU boste oddali rešeni nalogi o rombu – računanje kotov in 
načrtovanje romba. Nalogi bom pregledala in podala povratno informacijo. 

 
4. ČETRTEK: 

Ponovitev snovi:  
V spletni učilnici so dve nalogi za ponovitev stare snovi. Nalogi rešite, ju 
fotografirajte in ju postavite v spletno učilnico. Zapisala bom povratno 
informacijo.. 
Obravnava nove snovi:  
Oglejte si predstavitev s filmom, v katerem je razlaga nove snovi 
Pravokotnik. 
Reševali boste naloge iz učbenika. 
    V SU boste oddali rešeni nalogi pravokotniku – računanje kotov in 
načrtovanje pravokotnika. Nalogi bom pregledala in podala povratno 
informacijo. 
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PETEK:  
Ponovitev snovi:  
V spletni učilnici so dve nalogi za ponovitev stare snovi. Nalogi rešite, ju 
fotografirajte in ju postavite v spletno učilnico. Zapisala bom povratno 
informacijo. 
Obravnava nove snovi:  
Oglejte si predstavitev s filmom, v katerem je razlaga nove snovi Kvadrat. 
Reševali boste naloge iz učbenika Stičišče 7. 
      V SU boste oddali rešeno nalogo o kvadratu –načrtovanje kvadrata 
Nalogi bom pregledala in podala povratno informacijo. 
 
 
    Objavila bom projektno nalogo z naslovom: »V deželi geometrijskih oblik 
in procentov«. Naloga bo ocenjena.  

Karmen Debenjak 

 
 


