
Dragi 8. a in 8. c. Na ne najbolj klasičen način smo prišli do konca poglavja, zato vas v tem tednu čaka 

utrjevanje. Nekaj nalog boste reševali iz učbenika, nekaj pa prek spleta. Vedno lahko še sami poiščete 

kakšno stran z vajami ali razlago.  

Preden začneš z delom, bi ti učiteljici radi še nekaj sporočila glede reševanja kvizov v programu 

KAHOOT. Opazili sva, da prihaja do nekaj »težav«, zato veljajo naslednja pravila. V kviz se prijaviš 

samo s svojim IMENOM IN PRIIMKOM. Kviz rešiš enkrat. To, da prvič rešiš »za hec«, drugič pa potem 

označiš prave odgovore,  da bi učiteljico prepričal, da si rešil 100 %, ni ustrezen način. Ravno tako se 

ne odjaviš iz kviza ko izbereš napačen odgovor, ampak nadaljuješ do konca. Še enkrat bi poudarile, 

da so kahoot kvizi namenjeni izključno VAM, zato, da preverite svoje znanje. Kahoot kvizi NISO in NE 

BODO ocenjeni, vseeno pa pričakujeva, da si vzamete čas in jih rešite. Upava, da bomo v prihodnje 

na tem področju lepše sodelovali. Vsekakor pa si bova beležili, kdo rešuje po pravilih. Dobro reševanje 

pod imenom in priimkom tako kot pri pouku prinaša bonus točke.  

PREVERJANJE 

 

V tem tednu želimo preveriti tvoje znanje o enačbah, Pitagorovemu izreku in večkotnikih. Pripravili 

smo ti elektronsko preverjanje znanja. Pred pričetkom reševanja ponovi snov, da bo šlo lažje. Pripravi 

si list in pisalo ter prični z reševanjem. Prijavi se s svojim imenom in priimkom. Preverjaš svoje znanje 

in ne znanje sošolcev in prijateljev, zato kviz reši samostojno. Po končanem reševanju boš dobil 

takojšno povratno informacijo o pravilnosti svojih rešitev. Klikni na okence »pregled ocene« in preveri 

kaj si imel prav in česa ne. Ob napačnih odgovorih se ti izpiše tudi pravilen postopek reševanja. 

Popravo naredi v zvezek. Gre za preverjanje znanja in NE ocenjevanje. Tudi učiteljice bomo preverile, 

kako uspešen si bil. Veliko uspeha ti želimo        

PREVERJANJE:  

https://forms.gle/3KXVSf2327hWPKj76 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/3KXVSf2327hWPKj76


UTRJEVANJE – REALNA ŠTEVILA, KOORDINATNI SISTEM 

Tokrat naloge rešuj v zvezek. Ni nujno, da rešiš vse naloge naenkrat. Ustrezno si razporedi čas.  

1. V učbeniku preberi poglavje Vem in znam na strani 238, kjer so zbrani vsi novi pojmi tega 

poglavja.  

2. Na strani 239 reši naloge 74, 76, 77 in 78.  

3. Na strani 240 izberi 7 nalog – lahko iz enega stolpca, lahko pa povsem mešano. V zvezek zapiši, 

katere naloge rešuješ.  

4. Še en kviz, tokrat Kahoot samo za to temo. Prijavi se z imenom in priimkom in rešuj po 

pravilih. Kviz bo dostopen cel teden. 

https://kahoot.it/challenge/083755?challenge-id=02b62d24-046d-4b46-af49-

736882424b35_1586248214694 

Pin: 083755 

5. Dodatno: Reši Zemljo pred vsiljivci iz vesolja! (igra) 

https://mathsframe.co.uk/en/resources/resource/469/Coordinates-Alien-Attack 

Na strani klikni »Play game«. Igro igraj na načinu »All four quadrants«.  

https://kahoot.it/challenge/083755?challenge-id=02b62d24-046d-4b46-af49-736882424b35_1586248214694
https://kahoot.it/challenge/083755?challenge-id=02b62d24-046d-4b46-af49-736882424b35_1586248214694
https://mathsframe.co.uk/en/resources/resource/469/Coordinates-Alien-Attack

