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Dodatni pouk 

Na spodnji povezavi so naloge iz tekmovanja Kenguru za lansko leto (2019). Klikni na 

povezavo in izberi svojo tekmovalno skupino – OŠ 67 (6. in 7. razred) ali OŠ 89 (8. in 9. 

razred). 

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx 

Poleg vsake naloge imaš okvirček, kjer vpišeš svoj odgovor. Ko končaš reševati, klikni na 

gumb ob koncu nalog, da preveriš svoje rešitve. 

 

 

6. a razred 

V učbeniku na strani 135 reši naloge 2, 3, 4*, 5. 

Slike rešenih nalog mi pošlji na moj e-mail. 

 

 

7. b razred 

V e-učbeniku na strani 347 in 348 izberi 3 naloge in jih reši.  

Zahtevnost naloge si izberi sam/a. Zahtevnost naloge je določena z barvo, s katero je 

obarvana številka naloge – zelena barva so lažje naloge, modra barva so srednje težke 

naloge, rdeča barva pa so težje naloge. 

Nekatere naloge lahko rešuješ kar na spletu, ko gre za načrtovanje pa nariši trikotnik v 

zvezek. Pri nekaterih nalogah je tudi gumb »Nov primer«, tako da lahko isto nalogo rešiš 

večkrat, računalnik ti pa da vedno drugačne podatke.  
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8. a razred (2 uri) 

Kako vam grejo odstotki in premo sorazmerje?  

Malo pogrešam vaše rešene naloge. Prosim, preglejte svoje rešitve z rešitvami, ki so 

objavljene na koncu navodil. Če niste povsem prepričani v svoje rešitve, pa mi lahko pošljete 

slikane naloge, da vas rešim dvomov 😉 

 

V učbeniku na strani 124, 125 preberi novo snov o Obratnem sorazmerju. Preberi nalogo in 

rešitev naloge.  

Še en primer obratnega sorazmerja je na povezavi od 5. minute dalje.  

 

V zvezek napiši naslov OBRATNO SORAZMERJE in izberi primer, ki ti je bolj všeč ter ga napiši 

v zvezek.  

Nato prepiši še zeleni okvirček OBRATNO SORAZMERJE in PRODUKT PRI OBRATNEM 

SORAZMERJU.  

 

Na strani 125 preberi nalogo (rešen primer) in jo reši v zvezek. Besedilo naloge prepiši v 

zvezek. Pri reševanju si pomagaj z postopkom iz učbenika.  

Reši še 2. nalogo na strani 126. Tabelo preriši v zvezek in jo izpolni. Rešeno tabelo slikaj in 

pošlji na moj e-mail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=302&v=uL1zw3O8Xp0&feature=emb_title


9. a razred 

Na strani 138 v učbeniku preberi, kako rišemo geometrijska telesa. Kot osnovne ploskve 

(»nagnjenosti«) in dolžine niso tako zelo pomembne, je pa super, da je iz skice razvidno 

katera stranica je daljša oziroma krajša.  

Pri risanju je pomembno, da rišeš v poševni projekciji (kot da bi gledal telo od strani) in da 

narišeš vidne robove s polno črto, nevidne pa z črtkano črto. Kot primer iz te strani lahko 

vzameš knjigo/zvezek/učbenik… ga pogledaš od strani in preveri, če so sliko prav narisali – ali 

res vidiš vse robove s polno črto in če res ne vidiš robov s črtkano črto (pri tem telesa ne 

smeš obračati). 

 

V zvezek napiši manjši naslov VRSTE PRIZEM. 

Vse prizme imajo skupne lastnosti, ki si jih spoznal(a) včeraj. To, da imajo dve skladni 

vzporedni osnovni ploskvi in da je plašč sestavljen iz pravokotnikov. 

To pa prizem ne omejuje preveč, še vedno so si med seboj lahko zelo različne.  

Posamezna vrsta prizem dobi ime po osnovni ploskvi. Na primer – če je osnovna ploskev 

trikotnik imamo tristrano prizmo; če je osnovni lik šestkotnik imamo šeststrano prizmo itd.  

V učbeniku na strani 139 poglej tri različne prizme – tristrano, štiristrano in šeststrano 

prizmo. V zvezek napiši ime prizme, kakšno osnovno ploskev ima in nariši prizmo (samo 

čisto levi del tabele). Pazi na vidne in nevidne robove. 

V osnovni šoli obravnavamo le pokončne prizme, zato bo dolžina stranskega roba in višine pri 

prizmah vedno enak podatek (s = v). 

Posebne vrste prizem pa so PRAVILNE in ENAKOROBE prizme. 

Prizmi pravimo PRAVILNA, če je njena osnovna ploskva pravilni večkotnik (npr. 

enakostranični trikotnik, kvadrat, pravilni šestkotnik…).  

Poglej si nekaj primerov na strani 139 (desni del tabele). 

ENAKOROBE prizme pa so prizme, ki imajo enako dolg osnovni in stranski rob. 

Ali mogoče že poznaš kakšno tako telo? Nariši ga. Pazi na oznako oglišč in (ne)vidnih robov.  

 

Reši še nalogo na strani 147/2. 

 

 

 

  



Rešitve: 

Rešitve nalog iz e-učbenikov so poleg vsake naloge. Nekatere naloge v delu, kjer je še razlaga 

snovi, imajo tudi dodatno razlago in postopke. 

 

Rešitve nalog iz učbenika pa so objavljene na spletu na spodnjih naslovih: 

6. razred 

http://solazirovnica.splet.arnes.si/files/2018/08/Skrivnosti-6-Re%C5%A1itve.pdf 

 

7. razred 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3180&file=1 

 

8. razred 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3185&file=1 

 

9. razred 

http://solazirovnica.splet.arnes.si/files/2018/08/Skrivnosti-9-Re%C5%A1itve.pdf 
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