
OSMI TEDEN UČENJA NA DALJAVO 

(11. 5. 2020 – 15. 5. 2020) 

 

Pozdravljeni sedmošolci! 

► KAJ VAS ČAKA V TEM TEDNU? 

- preverjanje znanja,  

- nadaljevanje nove snovi o odstotkih in  

- utrjevanje odstotkov 
 
 

► PREVERJANJE ZNANJA 

V tem tednu boste dobili tri kratka preverjanja znanja v obliki kviza. 

Teme so sledeče: -  paralelogram, 

                             -  trapez in deltoid,  

                             -  zapis odstotkov. 

V ponedeljek, 11. 5. boste na vaše e-naslove prejeli vse tri povezave. 

Vsaka povezava bo prišla posebej. Pogoji za reševanje in oddajo 

preverjanja znanja bodo tokrat drugačni: 

 

          NATANČNO PREBERI! 

1. Vsak preizkus boste morali tolikokrat ponoviti, dokler ne boste 

dosegli spodaj zapisanega števila točk:  
 

a) paralelogram: več kot 7 od 11 možnih točk, 

b) trapez in deltoid: več kot 8 od 12 možnih točk, 

c) zapis odstotkov: več kot 6 od 9 možnih točk. 

 

2. Vsa tri preverjanja morate rešiti do petka, 15. 5. 2020. Svetujem 

vam, da vseh treh preverjanj ne rešujete v istem dnevu. Analizo 

vseh rezultatov vam bom napisala v navodilih za naslednji teden. 

 

3. Tokrat boste morali pokazati primerno mero odgovornosti in 

samostojnosti (to je tudi znanje in znanje mislim tudi 

nagraditi), saj zamudnikom ne bom več pošiljala opozoril. Če 



boste kaj potrebovali, če boste imeli težave, po tolikih tednih dela 

na daljavo že veste, kako me lahko najdete.  

 

► NADALJEVANJE O ODSTOTKIH 
1. Računanje deleža 

Ob ogledu video posnetka si oblikujete zapiske in tudi sami računajte, 

da vam bo kasneje pri samostojnem delu lažje. Video je na naslednji 

povezavi: 

 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=s2PjDWUdVPW5VVXQVZPdPpWE 

 

2. Računanje celote 

Tudi za to snov sem vam pripravila video posnetek. Ob ogledu si 

oblikujete zapiske. Video je na naslednji povezavi: 

 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=EoZHQf6neMdNXWhQXJNKQl9Y 

 

► UTRJEVANJE ODSTOTKOV 
Iz učbenika rešite spodaj zapisane naloge. Pri reševanju nalog 

upoštevajte pravila za reševanje besedilnih nalog. 

Učbenik, str. 186 – 187/ 24., 25., 29., 30., 31. 

Učbenik, str. 194 – 195/ 62., 63., 64., 65., 71. 

 

► OCENJEVANJE ZNANJA 

Vse o novem ocenjevanju znanja sporočim naslednji teden. 

 

Evgenija Godnič 
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