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Spoštovani učenci 8. razreda! 

 

Nova tehnologija nam ustvarja nove možnosti za organiziranje delovne aktivnosti. S časom se 

bo spreminjal način dela in vse pogostejše bo delo na daljavo. Žal se v teh izrednih razmerah 

moramo s tem soočiti pod »nujno«. Vsi smo na preizkušnji, ali se znamo v nastali situaciji 

obnašati odgovorno in ali je za nas znanje vrednota.  

V naslednjih dneh se bomo dogovorili na kakšen način bo potekala komunikacija med mano 

(učiteljem) in vami.  

Spodbujam vas, da se preizkusite tudi v tem načinu dela, ki zahteva več samostojnosti, 

iznajdljivosti in raziskovanja. O vseh nejasnostih in vprašanjih sem vam na voljo preko 

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

 

Navodila za delo MAT8  za 16.3.2020 (1 ura) 

 

Učna snov: Pravilni večkotniki 

(učbenik, stran 151 – 153) 

- preberi vsebino na strani 151 in 152.  

- v zvezek zapiši naslov in odgovori na naslednja vprašanja, odgovore zapiši v zvezek.  

 

Kateri večkotniki so pravilni večkotniki? 

Naštej nekaj pravilnih večkotnikov in jih skiciraj. 

Zapiši enačbo, kako izračunamo velikost enega notranjega kota 𝛼 pravilnega večkotnika. 

Zapiši enačbo, kako izračunamo središčni kot pravilnega večkotnika? 

Kaj je središčni kot večkotnika? 

Prouči kako je z osno in središčno simetrijo pravilnih večkotnikov. 

Načrtaj pravilni petkotnik s stranico a = 3 cm.(Pomagaj si z učbenikom in z i-učbenikom).  

 

Za pomoč pri obravnavi snovi ti je tudi i-učbenik. Dostop do njega je v naslednjem zapisu. 

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

- izberi Matematika 8 (i-učbenik za matematiko v 8. razredu OŠ), 

- zgoraj v meniju izberi KAZALO in v spustnem meniju VEČKOTNIKI, zatem pa 

PRAVILNI VEČKOTNIKI. 

 

Prideš na stran i-učbenika PRAVILNI VEČKOTNIKI.  Beri in rešuj naloge v zvezek, rešitve 

lahko vpišeš v ustrezna okenca in preveri, ali je tvoja rešitev pravilna. 

 

Desno spodaj je ikonica > (NAPREJ) za premik na naslednjo stran, levo spodaj pa ikonica < 

(NAZAJ) za premik na prejšnjo stran. 

 

 

Želim vam uspešno delo in da se čimprej vidimo v šoli, 

učitelj Drago. 
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