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REŠITVE nalog prejšnjega dne  

Če si rešil prav , naredi kljukico , drugače pa popravi .  
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UTRJEVANJE  

Aktivnosti: veš, kako izračunamo P, pl, O, V piramide 

- Iz znanih obrazcev znaš preoblikovati v novo količino  

V zvezek napiši naslov, izpiši podatke, pod podatki skiciraj piramido, označi robove, oglišča. 

Zapiši obrazec za računanje neznane količine, vstavi podatke in izračunaj. Uporabi ŽR. 
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Želim ti uspešno delo. Če imaš kakršnokoli 

vprašanje, povratno informacijo ali predlog, mi 

prosim to sporoči.  

 

Slikaj ali skeniraj svoje izdelke in mi jih posreduj. 

maja.kamenscak@gmail.com     

 

Zelo bom vesela tvoje pošte.   

 

mailto:maja.kamenscak@gmail.com
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Izdelal si mreže prizem in piramid. Nalepil si jih v tabelo. Tabelo si dopolnil s poševnimi 

projekcijami teles (skice teles) in obrazci za računanje P, O, pl, V. Obe tabeli si slikal in slike 

poslal na moj elektronski naslov.  

Danes izpolni ocenjevalni list in se sam oceni. 

NUJNO:  Izpolnjen ocenjevalni list, slikaj in pošlji na moj elektronski naslov. 

Ime in priimek: Datum: 

PODROČJE: MERILA: Samovrednotenje 

učenca: 

Vrednotenje 

učitelja: 

 

PRIZME  

- tabela pravilne in 

enakorobe prizme 

 

Pravilno narisane in 

označene vse skice prizem 

/1 /1 

Pravilno izdelane in 

označene vse mreže 

prizem 

/2 /2 

Pravilno zapisane vse 

formule prizem 

/1 /1 

 Upoštevanje navodil, 

natančnost, vložen trud 

/1 /1 

PIRAMIDE  

- tabela pravilne in 

enakorobe piramide 

 

Pravilno narisane in 

označene vse skice 

piramid 

/1 /1 

Pravilno izdelane in 

označene vse mreže 

piramid 

/2 /2 

Pravilno zapisane vse 

formule piramid 

/1 /1 

Upoštevanje navodil, 

natančnost, vložen trud 

/1 /1 

SKUPAJ /10 /10 
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Število doseženih točk: Ocena: 

4,5 - 5 - 5,5 2  (zadostno) 

6 - 6,5 - 7 3 (dobro) 

7,5 - 8 - 8,5 4 (prav dobro) 

9 - 9,5 -10 5 (odlično) 

 

 


