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Spoštovani učenci 9. razreda! 

 

Pouk v ¨živo" žal trenutno ni možen. Iz navedenega razloga vsi učitelji iščemo možnosti, kako 

nadaljevati z izobraževanjem v teh težkih razmerah.  

Upam da, ste vsi dobro in da vsi upoštevate navodila, ki jih slišite vsak dan po radiu, televiziji 

in berete po spletu. 

 

Drugačen način dela zahteva veliko odgovornosti in samostojnosti z vaše strani. Seveda sem 

Vam dosegljiv po e-pošti: johann.laco@guest.arnes.si 

 

Navodila za delo MAT 9  za 16. 3. 2020  in 18. 3. 2020 (2 uri) 

 

Učna snov: Valj 

(učbenik, stran 150 – 154) 

- preberi vsebino na strani 150 in 151. 

 

Ponovi osnovne pojme v valju (stran 151) 

Ponovi enačbe za izračun površine in prostornine 

Na kartonček si naredi zbirnik potrebnih enačb (enako, kakor smo naredili za prizmo in valj) 

 

Reševanje nalog v zvezek(pri reševanju nalog bodite pozorni na merske enote). Pri svojem 

delu lahko uporabljaš kalkulator 

• stran 153 / nalogi 3 in 7 

• stran 154 / nalogi 8 in 9 

• stran 154 / naloga 11 

o Podano imate prostornino in višino, morali boste izračunati polmer. Če boste 

imeli težave, mi pišite, in vam bom dal namig. 

• stran 154 /naloga 14 

 

V bodočo boste uporabljali tudi i-učbenik https://eucbeniki.sio.si/index.html. 

 

Za začetek spoznajte ta učbenik in si preglejte snov o valju. Uporabite povezavo: 

https://eucbeniki.sio.si/index.html, nato: 

- izberi Matematika 9 (i-učbenik za matematiko v 9. razredu OŠ), 

- zgoraj v meniju izberi KAZALO izberi OKROGLA TELESA, zatem imaš tri izbire 

o VALJ 

o MREŽA IN POVRŠINA PRIZME 

o PROSTORNINA PRIZME 

 

Beri in rešuj naloge. Za pomoč mi pišite. Vesel bom tudi obvestil, kako napredujete s svojim 

delom. V sredo bom pripravil zadolžitve za četrtek in petek. 

 

Želim vam uspešno delo in pazite nase, vaš učitelj Johann. 

 

https://eucbeniki.sio.si/index.html
https://eucbeniki.sio.si/index.html

