
MATEMATIKA



Če si slišal - boš pozabil;
če si videl - si boš zapomnil; 
če si pa naredil - boš znal!

Sporočilo modrosti: 
Piši in rešuj domače naloge sam!!!



Šolsko leto 2022/23

 Učiteljice: 

 Marjanca Komar

 Marija Pavec Škraba

 Danica Toporš

 Kaja Kosmač



Šolske potrebščine

▪ zvezek A4 formata (karo)

▪ pisalo (nalivno pero, kemični svinčnik)

▪ svinčnik

▪ radirka

▪ šestilo

▪ tri različne barvice

▪ geotrikotnik

▪ učbenik/delovni zvezek



DELOVNI ZVEZKI /UČBENIKI

Učenci 6. razreda bodo uporabljali pri pouku 
matematike samostojne delovne zvezke:

6. razred: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6

Učenci 7., 8., in 9. razreda bodo uporabljali 

pri pouku matematike UČBENIKE:

▪ 7.razred: STIČIŠČE 7

▪ 8.razred: STIČIŠČE 8

▪ 9.razred: STIČIŠČE 9

Učenci učbenike dobijo v šoli iz

učbeniškega sklada!



POUK MATEMATIKE – poteka v vseh oddelkih 4 ure tedensko, v 6. in 7. 
razredu devetletke po obstoječih oddelkih, v 8. in 9. razredu devetletke pa so 
učenci razdeljeni v nivojske skupine.

DOPOLNILNI POUK MATEMATIKE – je namenjen učencem, ki imajo učne težave 
in učencem, ki so bili odsotni. Dopolnilni pouk je organiziran za vse oddelke 6. razreda in 7. 
razreda.

DODATNI POUK MATEMATIKE IN MATEMATIČNI KROŽKI – namenjen učencem, ki 
radi rešujejo težje naloge in tekmujejo v znanju iz matematike.



TEKMOVANJA

▪september: Šolsko tekmovanje iz logike (6. – 9. razred)

▪oktober: Državno tekmovanje iz logike (7. - 9. razred)

▪marec in april: Šolsko in regijsko tekmovanje iz MATEMATIKE – Evropski kenguru (1. – 9. razred)

▪april: Državno tekmovanje iz MATEMATIKE  (6. – 9. razred)



KRITERIJ



FIZIKA
8. in 9. razred



Fizika je naravoslovna veda, ki vključuje 
proučevanje snovi in njeno gibanje v prostoru in 
času, skupaj s povezanimi pojmi kot sta energija in 
sila. Fizika je znanost. Opazovanje, merjenje in 
eksperimentiranje so metode, ki jih uporabljamo 
pri fiziki. Tako pridemo do ugotovitev, ki jih 
strnemo v fizikalne zakone. Fizika je zakon.

Fizika je obvezni predmet v 8. in 9. razredu, dve 
uri na teden.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Naravoslovna_veda
https://sl.wikipedia.org/wiki/Snov
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prostor
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cas
https://sl.wikipedia.org/wiki/Energija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sila


UČBEIKI IN PRIPOMOČKI

▪ 8. RAZRED: samostojni delovni zvezek s poskusi Fizika 8

▪ 9. RAZRED: samostojni delovni zvezek Moja prva fizika 2

▪ zvezek A4 (karo)

▪ geotrikotnik

▪ šestilo

▪ kalkulator

▪ barvice



Fizika 8 Fizika 9

Uvod v fiziko
Svetloba
Vesolje
Enakomerno gibanje
Sile
Tlak, gostota in vzgon

Pospešeno gibanje in drugi Newtonov 
zakon
Delo in energija
Toplota in notranja energija
Električni tok
Magnetna sila
Fizika in okolje



TEKMOVANJE

Organiziran bo dodatni in dopolnilni pouk 
fizike ter šolsko tekmovanje v znanju fizike 
za Stefanovo priznanje.


