
MAT 6.a, 6.b 
 
Danes samostojno predelaš v S.DZ4 / str. 103-106. 
 
PREGLEDNICE IN UREJANJE PODATKOV 
 
Na vsakem koraku srečujemo preglednice. 
 
Premisli:  Zakaj uporabljamo preglednice? 
  Kaj vse vanje zapisujemo? 
  Na kakšne načine zapisujemo v njih podatke? 
 
Preglednice uporabljamo za sistematično zapisovanje in urejanje podatkov. 
 
Podatke zapisujemo v posamezne celice, tako da so urejeni glede na stolpce in vrstice, in sicer 
glede na lastnosti. 
Npr. učence iz razreda bi po abecednem redu našteli in pri vsakem zapisali, koliko matematičnih 
nalog je posamezen učenec naredil v tem tednu. 
 
Za štetje bi lahko uporabili črtični zapis (rovaš) – zapisovanje štetja s pomočjo črtic. Z vsako 
peto črtico prečrtamo prve štiri – preglednost. 
Seveda ob koncu štetja pretvorimo črtice v zapis s števili. 
 
 
Da dobimo neke podatke, ki so primerni npr. za predstavitve, jih malo združimo. Zato je pametno, 
če jih lahko uredimo v skupine. 
Št. rešenih nalog in št. učencev (0-5, 5-10, 10-15, nad 15). 
 
 
Primer: 
Oglej si rešen primer v S.DZ / str. 103, 104 in ga prepiši (z mislimi v zvezek). 
 
Dodatno: 
Dober, a malo daljši primer, je na voljo v učbeniku Skrivnosti števil in oblik 6, na str. 202, 203.  
Tam je lepo razloženo. Poleg je tudi nekaj teorije.  
 
Učbenik se nahaja tudi na spletu. Poiščeš ga lahko z iskalnikom Google.  
Dobiš ga tudi, če se prijaviš na Rokusov portal https://www.irokus.si/ , kasneje pa vnešeš  
aktivacijsko kodo, ki se nahaja v delovnem zvezku (verjetno v S.DZ 1 oz. v prvem delu).  
 
 
DN / S.DZ 4 / str. 104-106 
 
 
Ko rešiš naloge, preglej rezultate z rešitvami, ki so zadaj v DZ. Vendar ne prepisuj iz njih. Raje 
vprašaj za pomoč starše, brate, sestre, sošolce po telefonu ali preko Interneta (npr. preko 
aplikacij Skype, Viber, ZOOM, … ). Meni lahko pošlješ e-mail.  
 
Če bodo težave, se morda lahko slišimo preko aplikacije ZOOM, ki vzpostavi videokonference. 
 


