
Navodilo za obdobje 16.4. – 17.4.2020 3 ure 

Razred in tema MAT 7 Analiza preverjanja in  

povratna informacija 

Pretvarjanje dolžinskih enot 

Datum vrnitve naloge 17. 4. 2020  

Navodila za delo: 

1. Vsak je dobil na svoj elektronski naslov povratno informacijo o rešenem 

preverjanju, ki ste mi ga poslali prejšnji teden.  

Komentarje si pogledaš in kjer je potrebno, nalogo še enkrat rešiš in mi jo 

pošlješ. 

 

2. V naslednjem poglavju se bomo učili o obsegih in ploščinah večkotnikov.  

Pri tem bomo uporabljali merske enote. 

Dolžinske merske enote poznate že iz nižjih razredov.  

Tokrat jih bomo ponovili in utrdili. V pomoč vam je lahko shematski prikaz  

 

Pazljivi bodite ali pretvarjate v večjo ali manjšo enoto.  

Ko pretvarjate v manjšo enoto npr. iz cm v mm množite s pretvornikom  

Ko pretvarjate v večjo enoto npr. iz dm v m delite s pretvornikom. 

 

KO sta enoti skupaj, uporabimo vmesni pretvornik pri množenju ali deljenju,  

Če noti nista skupaj vmesne pretvornike delimo.  

Primer: 

3 cm = 3 ∙ 10 = 30 mm 

5 dm = 5 ∙ 100 = 300 mm  

(Glej shemo, med dm in mm sta dve desetki, zato 10 ∙ 10 = 100) 

 

 4 dm = 4 : 10 = 0,4 m 

 23 cm = 23 : 100 = 0,23 m (glej shemo) 



3. Da preverim vaše predznanje, mi boste poslali samo rešitve naslednjih 

primerov:  

Rešitve zapišite v stolpcu, kot je na sliki. 

 

4. Na spodnji povezavi pa lahko naredite še nekaj vaj, da utrdite svoje znanje. 

https://www.thatquiz.org/sl-n/?-j101sg004v-l3-mpnv600-nk-p3t0 

 

 

 

5. Nameni učenja, ki so vodilo pri učenju. 

 

 

 

Nameni 

učenja 

Učim se: Uspešen bom, ko bom : 

Poznam dolžinske enote  

Poznam pretvornike med dolžinskimi enotami  

Znam pretvarjati enote med sabo  

https://www.thatquiz.org/sl-n/?-j101sg004v-l3-mpnv600-nk-p3t0


POMEMBNO: 

Ko mi pošiljate opravljene naloge na mail, mail naslovite z naslovom obravnavane 

snovi ali datumom navodil.  

Če kdo zna, lahko slike pretvori v pdf format.  

Tukaj je link, kjer lahko na spletu pretvorite slike v pdf: 

https://jpg2pdf.com/ 

 

 

 

 

 

Tukaj naložiš shranjeno sliko 

Tukaj klikneš, da ti pretvori sliko.  

Slika se ti odpre v pdf formatu. 

Klikneš na Datoteka in jo 

shraniš, Shrani kot. 

Nato v mail naložiš ta 

shranjen dokument.  

https://jpg2pdf.com/

