
POPULARIZACIJA IN ODNOS DO MATEMATIKE

SLAVKO SAPAČ

OŠ III MURSKA SOBOTA



Kako matematiko narediti zanimivo, privlačno za učence?



Projekt „TEDEN MATEMATIKE“



Ime in priimek učenca: _______________________ Razred: __________

1.  Gospod obljubi svojemu slugi na leto obleko in 144 goldinarjev. Čez tri mesece 

ga odpusti in sluga dobi obleko in 18 goldinarjev. Za koliko se mu je obleka 

zaračunala?

*Take naloge so reševali tvoji vrstniki pred več 100 leti.

Naloga sprašuje po vrednosti obleke.

Postopek reševanja:

Odgovor:__________________________________________________________

NALOGE PO DNEVIH

9. 2. 2018



Ime in priimek učenca: _______________________ Razred: __________

2. Na trgu prodajajo velike in majhne papige. Velike so dvakrat dražje od

majhnih. Marko je kupil pet velikih in tri majhne papige. Na vprašanje, koliko

stanejo papige je odgovoril: » Če bi kupil tri velike papige in pet majhnih, bi

plačal 26 € manj.«

Koliko je evrov je Marko plačal na trgu?

Postopek reševanja:

Odgovor: _________________________________________________________

12. 2. 2018



Ime in priimek učenca: _______________________ Razred: __________

3.  Na otoku sredi morja vsak ponedeljek in sredo dežuje, v soboto je megleno, ostale 

dni v tednu pa je sončno. Skupina turistov bi na otoku rada preživela 44- dnevne 

počitnice. 

Kateri dan v tednu mora biti 1. dan njihovih počitnic, da bodo imeli največ sončnih 

dni?

Postopek reševanja:

Odgovor: ____________________________________________________________

13. 2. 2018



Ime in priimek učenca: _______________________ Razred: __________

4.  Palindrom je število, ki ga naprej in nazaj preberemo enako, kot je na primer 

353 ali 7117. Koliko  palindromov je med številoma 1 in 1000, vključno z njima?

Postopek reševanja:

Odgovor: _________________________________________________________

14. 2. 2018



Ime in priimek učenca: _______________________ Razred: __________

5.  Matej, Matic in Mitja so bili lačni, zato si je vsak hotel kupiti sendvič. Vendar je 

Mateju zmanjkalo 0,2 evra, Maticu 0,3 evra in Mitju 0,5 evra. Prijatelji so zbrali ves 

denar skupaj in kupili 2 sendviča, ostalo pa jim je 1,2 evra. 

Koliko evrov stane 1 sendvič?

Postopek reševanja:

Odgovor: ____________________________________________________________

15 .2. 2018





V projektu je sodelovalo 18 učencev. Prikazanih je nekaj izdelkov učencev. 





















ANKETA - odnos do matematike 

 - sodelovali učenci 7., 8. in 9. razreda naše šole 

 sedem osnovnih vprašanj, nekatera vprašanja so imela 
še podvprašanja

 V anketi je sodelovalo 91 učencev (24 iz 7. razreda, 29 
iz 8. razreda in 38 devetošolcev)

Fantov je bilo 42, deklet pa 49 

Povprečna ocena pri matematiki, v anketi sodelujočih 
učencev, v lanskem šolskem letu je bila 3,4. 



»Ali se rad učiš matematiko?«, so trije odgovorili da zelo radi, 78 

učencev odvisno od snovi, štirje se je ne učijo, 13 učencev se je ne uči 

rada. 

Pred uro matematike učenci ne čutijo strahu, ga pa čutijo 

pred pisnim ocenjevanjem (strah je 57 učencev, od tega 29 zelo). 

Da je matematika učenčeva šibka točka trdi 53 učencev. 

Kar 80 učencev priznava, da če rešijo več nalog, potem so 

boljši v matematiki.

Samo 8 učencev se strinja, da so deklice pri matematiki slabše 

od fantov. S trditvijo, da v vsakdanjem življenju vsak 

potrebuje matematiko se delno oziroma popolnoma strinja kar 74 

učencev. 

Dodatni pouk obiskuje 10 učencev, dopolnilnega 20 učencev, 30 
učencev sodeluje na matematičnih tekmovanjih.

Nekaj vprašanj z odgovori



Navedene so različne trditve o matematiki 1 – NE strinjam se, 
2 – deloma se NE strinjam, 3 – deloma se strinjam, 4 – popolnoma se strinjam

Rad imam matematiko. 2,7
Če se potrudim lahko rešim vsako nalogo. 3,2
Nekateri otroci niso sposobni za matematiko. 2,5
V vsakdanjem življenju vsak potrebuje matematiko. 3,2
Matematika je eden najvažnejših predmetov v šoli. 3,1
Rad rešujem zapletene matematične naloge. 2,1
Matematika me uči reševati probleme. 2,6
Matematika me uči vztrajnosti in doslednosti. 2,6



Iz ankete se da razbrati naslednje zaključke:

- učenje matematike pri učencih je odvisno od snovi

- učenci priznavajo, da je v vsakdanjem življenju znanje matematike

pomembno

- matematiko kot učni predmet učenci postavljajo po pomembnosti

precej visoko

- priznavajo, da jih matematika uči vztrajnosti in doslednosti

- velika večina učencev priznava, da jim reševanje nalog pomaga biti

uspešnejši pri matematiki

- glede na število tekmovalcev v matematiki jih premalo obiskuje

dodatni pouk



Pri učenju matematike so vaje prav tako potrebne kot 

pri učenju igranja na klavir.
G.M.Smith


