20. URA

MATEMATIKA 9. razred

Teden: 4. 5. 2020 do 8. 5. 2020

TEMA: PRIPRAVA NA PROJEKTNO NALOGO – ocenjevanje znanja iz teles, meril za srednjo
vrednost in verjetnosti

Od srede, 6. 5. 2020 do ponedeljka 11. 5. 2020, bo vsak učenec izdelal projektno nalogo, ki bo ocenjena.
Natančna navodila, kaj zapisati, izračunati in točkovanje bo podano v sredo, 6. 5. 2020.
NALOGA za pripravo:
1.
-

V svojem domu ali okolici doma poišči naslednja telesa:
KOCKA
KVADER
PRIZMA (ne kvader ali kocka)
STOŽEC
VALJ
PIRAMIDA

Če katerega telesa ne najdeš, izdelaj model iz papirja. Najteže je poiskati piramide. Model piramide si lahko izdelaš s
pomočjo mreže piramide. Za pomoč imaš lahko učbenik, i-učbenik, splet.
Telesa boš potreboval za izvedbo projektne naloge.
2.
-

Pri delu boš potreboval še:
ravnilo (za lažje merjenje lahko tudi šiviljski meter ali navadni kovinski meter)
zvezek za matematiko ali poljubne liste (brezčrtne ali karo)
kalkulator (za lažje računanje)
pisala

3. Telesa poslikaj (s telefonom ali fotoaparatom), pošlji slike samemu sebi na mail in te slike skopiraj v
Wordov dokument. Ta dokument boš oddal skupaj s projektno nalogo.
4. Poznati moraš svoje ocene pri predmetu matematika. Ocene lahko vidiš v eAsistentu, če pa nimaš
dostopa, me kontaktiraj na mail klementinameznar@gmail.com in ti jih bom posredovala (do srede 6. 5.
2020).
5. Izdelaj naslovnico projektne naloge (šola, naslov projektne naloge: GEOMETRIJSKA TELESA, MERILA ZA
SREDNJO VREDNOST IN VERJETNOST, kraj, datum, ime, priimek in razred)
Cela projektna naloga je lahko napisana na ROKO (lahko v zvezek za matematiko ali na liste). Če kdo želi, jo lahko
piše na računalnik, vendar je matematične formule, slike in skice težko risati in pisati na računalnik. Izbira je tvoja.
Projektno nalogo na koncu poslikaš (kot delo do sedaj) in mi najkasneje do PONEDELJKA, 11. 5. 2020, pošlješ na
mail klementinameznar@gmail.com.
Vse projektne naloge bom pregledala, točkovala in ocenila. Za razlago nejasnosti vas lahko tudi kontaktiram(mail,
telefon). Ocene bo vpisal učitelj, ki vas drugače poučuje v razredu.
OPOZORILO: 1. Če bodo poslane naloge med sabo enake (da nekdo pošlje drugemu rešitve), bodo le-te naloge
ocenjene z negativno oceno (ni važno, kdo je komu pošiljal, oba kršitelja dobita negativno oceno). Ker naloge
pregleduje samo ena oseba, bo taka kršitev zelo preprosto vidna.

2. Projektna naloga mora biti oddana najkasneje do ponedeljka 11. 5. 2020. Če je kdo ne bo oddal v roku, bo
naloga ocenjena z negativno oceno. Če ima kdo tehnične težave, mora to sporočiti meni na mail do 12h v
ponedeljek, 11. 5. 2020. Kasnejših sporočil ne bomo upoštevali.
Naloge NAREDITE SAMI.

Nekaj idej za telesa, ki sem jih sama našla doma:

Lahko izberete tudi strehe, rastlinjake, otroški šotor, silos, bale suhega sena…
Bodite izvirni.

