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Dodatni pouk 

Odpri povezavo in v drugem stolpcu, čisto na dnu poišči predalček Dodatni pouk. Na voljo 

imaš tri tipe nalog: 

- Igre s števili 

- Logične igre 

- Igre z liki in telesi 

Ko klikneš na eno od teh tem, se ti odprejo naloge/igre. Izberi si eno ali dve od njih in jih 

preizkusi. Nekatere od njih so ti mogoče že znane, poskusi pa še kakšno novo. Preden klikneš 

na igro, preberi navodila in če je možnost, izberi tudi težavnost.  

Uživaj 😉  

 

6. a razred 

V zvezek napiši manjši naslov Razdalja med točkama.  

V učbeniku na strani 131 preberi nalogo na vrhu strani in razlago pod naslovom Razdalja med 

točkama.  

1. V zvezek nariši poti, ki jih opravijo Lan, Jan in Žan, ko stečejo do babice. Kdo opravi 

najkrajšo pot? 

2. V zvezku označi točki A in B in ju poveži z ravno črto. Izmeri dolžino te črte (daljice). 

Koliko meri?  

Zapiši si: Dolžina daljice AB je enaka razdalji od točke A do točke B. To s simboli 

zapišemo: 

Dolžina daljice AB: |AB| = 

Razdalja od točke A do točke B: d(A,B) = 

|AB| =  d(A,B) 

 

Sedaj še s simboli zapiši dolžino tvoje daljice in razdaljo od točke A do B.  

 

3. Za vajo reši še nalogo na strani 132/1 in 5 a*. 

 

7. a razred 

Reši naloge v učbeniku na strani 126/3 c, č in 11*. 
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7. b razred 

Z načrtovanjem trikotnikov smo delno zaključili. Kaj to pomeni? 

V nadaljevanju nas čakajo še »dodatki« k trikotniku, zato je zelo pomembno, da znaš risati 

trikotnike na te štiri načine, ki si jih risal(a) zadnjih nekaj ur. Če imaš pri kakšnem načinu še 

težave ali ti kakšnega trikotnika ni uspelo narisati, se prosim obrni name. Lahko kakšen 

primer tudi večkrat narišeš, da utrdiš postopek. V nadaljevanju bo namreč narisan trikotnik 

le en del naloge, da boš lahko nadaljeval(a) z drugimi »dodatki«. 

Danes nas čaka prvi »dodatek«, zato si v zvezek napiši naslov Višine trikotnikov. 

1. V zvezek nariši poljuben ostrokotni trikotnik. Da ne boš imel(a) težav v nadaljevanju 

naloge, naj trikotnik ne bo premajhen (stranice naj bodo dolge od približno 7 cm do 

10 cm) in koti naj ne bodo premajhni.  

Uporabi ošiljen svinčnik in bodi čim bolj natančen/natančna.  

 

2. Nariši pravokotnice na stranice trikotnika tako, da bo vsaka pravokotnica šla skozi 

oglišče, nasproti stranice. Na primer: pravokotnica na stranico c gre skozi oglišče C. 

Primer ene pravokotnice imaš spodaj. Za vsako pravokotnico označi pravi kot in 

presečišče stranice in pravokotnice – v spodnjem primeru označimo točko Vc (velika 

tiskana črka V in mala črka c).  

 

 

 

 

 

 

     Vc 

 
3. Ko imaš vse tri pravokotnice narisane, s kemikom/barvico/flumastrom označi samo 

tisti del pravokotnic, ki gre od stranice do oglišča nasproti stranice (glej sliko).  

 



4. Sedaj še enkrat nariši podoben trikotnik ter nariši te pravokotnice samo od stranice 

do oglišča nasproti te stranice (kar si pobarval(a) pri točki 3). 

Dobiti bi moral(a) tako sliko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kaj si sedaj narisal(a)? Narisal(a) si vse tri višine trikotnika. Zakaj se imenujejo višine? 

Poglej si spodnjo nalogo. Če želiš, si jo lahko prerišeš, ni pa nujno. 

 

To so višine, ker nam povedo, kako »visoko« se lahko povzpnemo po trikotniku.  

 

 

Višina, ki poteka od stranice a do oglišča A, se imenuje va (mala črka v in indeks (= še 

manjša črka 😊 ) a). 

Višina, ki poteka od stranice b do oglišča B, se imenuje vb. 

Višina, ki poteka od stranice c do oglišča C, se imenuje vc. 

Vse tri višine označi na drugi sliki v zvezku.  

 

6. Vse tri višine se sekajo v isti točki. To se zgodi vedno. Zato ima ta točka posebno ime 

– VIŠINSKA TOČKA. Označi jo na sliki z veliko tiskano črko V.  

 

 

 



7. In tako mora izgledati tvoja končna slika: 

 
 
 

 
     V 

 
 

          va               vb 
        vc 
 
 
 

8. V zvezek si še zapiši: 

LASTNOSTI VIŠINE TRIKOTNIKA: 

- Višina je daljica med ogliščem in nosilko nasprotne stranice (va, vb, vc). 

- Višina je vedno pravokotna na nosilko stranice. 

- Vse tri višine se sekajo v eni točki, ki jo imenujemo višinska točka (V). 

 

 

8. a razred 

V učbeniku na strani 120 reši naloge 2, 6, 8. 

Pri 6. nalogi najprej sestavi preglednico in zapiši enačbo, šele nato nariši graf.  

Pri 8. nalogi si zapiši, zakaj sta ravno ta dva grafa pravilna.  

 

9. a razred 

V e-učbeniku si izberi 3 naloge na straneh 172 in 173 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.  

Navodilo naloge prepiši v zvezek in nato v e-učbeniku preveri rešitev. Nekatere naloge imajo 

tudi namige. 

Če želiš še enkrat ponoviti snov, lahko greš nekaj strani nazaj v e-učbeniku (lahko kar s 

tipkama levo, desno na tipkovnici) in prebereš povzetek ali (še nekaj strani nazaj) tudi 

razlago. Nekaj nalog je tudi med razlago, lahko rešiš tudi kakšno tisto nalogo.  

   

https://eucbeniki.sio.si/mat9/878/index5.html


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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