
 

MATEMATIKA 

V zvezek in DZ zapiši: petek, 8. 5. 0200 

Danes bomo nadaljevali s ploščino. 

Glede na to, da ste včeraj dobili obsežno razlago, ki pa je zelo pomembna, vas prosim, da jo dopolnite 

oz. dokončate in mi jo zagotovo pošljete danes. Prav tako pričakujem tudi vaša vprašanja, če česarkoli 

ne razumeš. 

Napake, ki so se pri reševanju nalog pojavljale včeraj so bile: 

- Uporaba napačnih formul (če boš natančno prebral razlago, bi moralo biti vse jasno) 

- Zelo površna uporaba ploščinskih merskih enot (pozabljali ste na malo dvojko zgoraj: 

o cm2, dm2, m2 

DZ/77, nal. 6 

Tu ste naleteli na pretvarjanje ploščinskih merskih enot. 

POMOČ (prepiši jo v zvezek):  

 

PRETVARJANJE PLOŠČINSKIH MERSKIH ENOT 

 

 

m2  dm2  cm2  mm2 

 

 

Z upoštevanjem zgornje pomoči reši 6. nalogo. 

∙ 100 ∙ 100 ∙ 100 

: 100 : 100 : 100 

PREDEN ZAČNEMO, ŠE NAVODILO ZA ODDAJO 

PROJEKTNE NALOGE ZA ŠPORT.  

Ves material, ki ste ga pripravili, zberite v enem – skupnem 

dokumentu (Word, PPT), lahko tudi tvoja varianta in mi jo 

pošlji na šolski spletni naslov najkasneje do ponedeljka, 11. 5. 

2020. Vse naj bo na ENEM MESTU. 



Danes mi torej posredujete včerajšnjo razlago in popravke nalog, ki ste jih 

rešili napačno. Želela bi, da to naredite brez mojih opozoril. Verjamem, da 

vam bo uspelo. 

Za sprostitev pa rešite nalogo v DZ/79. 

Ploščino zapišite na dva načina: 

- z enotskimi kvadratki in 

- v cm2 

 

SLOVENŠČINA Znanka ali uganka 5 

Danes bomo obravnavali novo poglavje. Zapiši naslov: 

DEFINICIJA POJMA – RAZLAGA BESEDE 

Vse, kar sledi, PREPIŠI. 

O pojmih smo že govorili pri obravnavi samostalnika. Pri tem poglavju ima 

POJEM ŠIRŠI POMEN. Veliko lažje boš razumel poglavje, če besedo POJEM 

izenačimo z BESEDO.  

Pri tem poglavju bo šlo za RAZLAGO POMENA BESEDE, ki je sestavljena iz dveh 

delov: 

1. NADPOMENKA (beseda s širšim pomenom) 

Npr.: SADEŽ (banana, jabolko, jagoda, mango,…) 

2. ZNAČILNOSTI POJMA = BESEDE 

Npr.: Banana je podolgovat rumen tropski SADEŽ. 

 

 

  

 

Ko DEFINIRAMO POJEM, lahko to poenostavljeno rečemo, da RAZLAGAMO 

POMEN BESEDE. 

ZNAČILNOST POJMA ali BESEDE – 

razlaga pomena besede = POJMA 
NADPOMENKA 

pojma = besede 



Kadar definiramo pojem – razlagamo pomen besede, uporabimo 

NADPOMENKO in ZNAČILNOSTI POJMA – natančen opis pojma = besede.  

To lahko zapišemo tudi kot matematični račun: 

 

 

 

NAMIG (prepiši): 

Pri definiciji pojmov si največkrat pomagamo s SSKJ – Slovarjem 

slovenskega knjižnega jezika. Imate ga tudi na spletu. Odtipkate iskalno 

geslo: SSKJ in v iskalno polje vnesete besedo, ki jo želite DEFINIRATI oz. 

RAZLOŽITI. 

Reši naloge v DZ/75, 76.  

V prvi nalogi je poudarek na poznavanju NADPOMENK (to je DEL 

definicije pojma = razlage besede). 

Pri drugi nalogi boste zopet določali NADPOMENKE, katerim so dodane še 

ZNAČILNOSTI POJMA – NATANČNI OPISI POJMA. 

 

Za zaključek boš en pojem definiral še s pomočjo uporabe SSKJ – ja. 

Ta pojem (beseda) je RAČUNALNIK. Definicijo zapiši v zvezek. 

 

GLASBENA UMETNOST – Projektno delo, ocenjevanje 

V zvezek zapiši: petek, 8. 5. 2020 

Napiši še: Glasbeni izziv  - projektno delo 

1. Napiši besedilo in ga pošlji v Wordovem dokumentu na šolski naslov 

2. Začni s snemanjem: 

Postopek: 

- Glasbeno podlago si predvajaš na računalniku 

- Z Vibrom posnameš zvok in svoj glas 

Zagotovo obstajajo tudi druge tehnične rešitve. Če jih boš našel/a, jih seveda 

izkoristi, le izdelek naj bo na koncu pravi. 

Na šolski mail pošlji besedilo in posnetek najkasneje do 13. 5. 2020. 

DEFINICIJA POJMA     =    nadpomenka    +    značilnosti pojma 

(RAZLAGA BESEDE)                (natančen opis pojma) 

 



Izdelek bo ocenjen. To bo ocena, pridobljena na drugačen način. 

Nadaljuješ s projektnim delom – zapis besedila, ki mi ga danes tudi posreduješ – 

kot priponko v Wordu mi pošlješ na šolski »mail.« 

Če ne veš kako se to naredi, se slišiva. 

 

 


