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Spoštovani učenci 7. razreda! 

 

Oglašam se z novimi vsebinami in navodili. O vseh nejasnostih in vprašanjih sem vam na 

voljo preko elektronske pošte (drago.gaspar@guest.arnes.si). 

 

Navodila za delo MAT7  za 29.5.2020 in 1.6.2020 (2  uri) – delo si sam razporedi. 

 

Učna snov: Obseg in ploščina trapeza  

( i-učbenik in učbenik, stran 168 do 169) 

 

V zvezek zapiši naslov: OBSEG IN PLOŠČINA TRAPEZA 

  

Nadaljuj po korakih in delaj zapiske v zvezek. 

 

1. Poglej si razlago o obsegu in ploščini trapeza na YouTube  in sproti delaj zapiske in 

skiciraj v svoj zvezek (posnetek lahko ustaviš, narišeš, napišeš in nadaljuješ). 

Poženi film: (  https://www.youtube.com/watch?v=4d64TmJfuzc ). 

 

Formule ali obrazce za izračun obsega in ploščine daj v okvir ter osenči, poleg pa zapiši, kako 

izračunamo obseg in ploščino trapeza.. (Pomoč- učbenik, stran 168, osenčen pravokotnik). 

 

2. Oglej si reševanje ene naloge iz delovnega zvezka, katerega mi ne uporabljamo. 

Zaženi video (https://www.youtube.com/watch?v=6h9_ECrVjFk ), zapiši podatke in nariši 

skico. Zapisuj postopek reševanja naloge. Ob nalogi ponoviš tudi računanje z ulomki. 

 

3. Za vajo reši nalogo iz učbenika, stran 169, naloga 4 (Dolžine stranic preberi iz mreže.) in  

iz Zbirke nalog/ 2. del, stran187, naloge 32a, 32b in 32č. (Rešitve so na strani 202.) 

 

Pri reševanju upoštevaj postopke: 

- izpis podatkov,  

- skica, 

- reševanje (zapis formule, vstavljanje podatkov, izračun, zapis rezultata z enoto), 

- odgovor. 

Prilagam rešitve za 4. nalogo.  Rešitve so za preveritev tvojih izračunov. 
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Za tiste, ki želijo vedeti več: 

 

Odpri spletno stran – https://eucbeniki.sio.si/index.html 

- izberi Matematika 7 (i-učbenik za matematiko v 7. razredu OŠ), 

- zgoraj v meniju izberi KAZALO in v spustnem meniju ŠTIRIKOTNIKI, nato pa 

izberi OBSEG  IN PLOŠČINA  TRAPEZA , od strani 510 do 516.  

 

 

Želim vam uspešno delo in ostanite zdravi, 

učitelj Drago. 
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