NAVODILA ZA UČENJE MATEMATIKE - 8. razred – sedmi teden – (od 4. 5. do 8. 5.)
Ker je v četrtek, 7. 5., predviden dan dejavnosti, imaš ta teden 3 ure matematike:

1. ura: Pitagorov izrek v pravokotniku
 Vabim te na učno uro v živo (Zoom metting):

8. a
Matematika 8. a Zoom Meeting
Time: May 4, 2020 10:15 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/78610394414?pwd=ZTArSEdJQXlKV20wT0JFMDdLeUFkZz09
Meeting ID: 786 1039 4414
Password: 000163

8. b
Matematika 8. b Zoom Meeting
Time: May 4, 2020 11:20 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/78963909732?pwd=S0I0VThyUGxxekNiWVJEbEhQM0lGUT09
Meeting ID: 789 6390 9732
Password: 025227

 Če se srečanja nisi udeležil, snov predelaj samostojno s pomočjo razlage v DZ (5. del) na str. 34
in 35 in prepiši v zvezek in DZ zapiske – priskrbi si jih od nekoga, ki je bil prisoten pri uri pouka v
živo.

2. ura: Utrjevanje snovi
 V DZ (5. del) reši čim več nalog na straneh 35, 36, 37 in 38.
 Naloge rešuj 45 minut. Sproti preverjaj rešitve.
V primeru težav oz. vprašanj, mi lahko pišeš po e-pošti (valentina.podlogar@os-mk.si) ali še bolje –
pokliči me po Skype-u (Valentina Podlogar).

3. ura: Preverjanje znanja
 V DZ (5. del) reši na strani 87 vse štiri naloge.
 Preveri rešitve in s simboli označi, kako uspešen si bil:





nalogo sem rešil brez težav in pomoči, rešitev je pravilna
nalogo sem rešil s pomočjo (učbenika, zvezka, DZ,…), rešitev je pravilna
naloge nisem uspel rešiti pravilno (predlagam, da se v tem primeru »povežeš« z menoj)

 Prijavite se na spletno stran: https://goformative.com/join
Koda za 8. A: FSMH5J
Koda za 8. B: TVCBMB
Prosim, prijavite se s svojim IMENOM in PRIIMKOM (ne uporabljajte vzdevkov in izmišljenih
imen).
Na tej strani boste videli zapisana navodila, kako “prilepite” fotografijo nalog za preverjanje znanja.
S pomočjo te spletne strani bom v bodoče spremljala vaše delo ter napredek in pošiljanje nalog po
mailu ne bo več potrebno. 

Uspešno delo in lep pozdrav.
Učiteljica Valentina Podlogar

