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e-mail: lucija.ursic@oskosmac.si 

 

Dodatni pouk 

Na spodnji te čakaj nekaj matematično-logičnih ugank. Preizkusi se. 

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2006/ura/stukelj/html/02.html 

 

7. a razred 

V nadaljevanju, ko rišete višine, je dovolj, če označite le višino (mala črka v). Presečišč 

stranice in višine (velika črka V) pa ni treba označevati, ker bo preveč oznak in zmede. 

V učbeniku na strani 128 natančno preberi in poglej 2 nalogo (rešen primer), kjer je opisan 

postopek načrtovanja trikotnika, če je en izmed podatkov višina trikotnika. Isti primer reši v 

zvezek.  

Če ti ni povsem razumljivo, poglej še spodnji posnetek. Sem načrtovala ta trikotnik preko 

računalnika in je posnet postopek. Mogoče ti bo v pomoč. 

Nato reši še nalogo na strani 128/ 5 a, b in 7 a*. Ne pozabi na SKICE in pisanja postopkov! 

Če imaš težave z načrtovanjem trikotnika iz naloge 5. a, si lahko pomagaš s posnetkom. 

Sliko rešene naloge mi pošlji na moj e-mail. 

 

7. b razred 

Glede na vse prejete naloge, bi te opozorila na nekaj stvari.  

1. Ne pozabljaj na skice in postopke! Skica je tvoj načrt, postopek pa tvoj zapis, kako si 

prišel/prišla do cilja.  

2. Sedaj se je nabralo že veliko črt in lokov, ki jih moraš narisati. Poskusi narisati le tisto, 

kar potrebuješ – npr. za določanje središča očrtane krožnice je dovolj, da narišeš le 

DVE simetrali. Ali pa ko načrtuješ simetralo, ne riši ceeeeelih krogov, saj potrebuješ le 

en kratek lok. Če se loka ne sekata, ju raje sproti podaljšuj.  

3. Riši z ošiljenim svinčnikom. Šestilo je malce težje »ošiliti«, ampak svinčnik nikakor ne 

sme imeti konice debele, saj si potem zelo nenatančen/nenatančna.  

Včeraj sem napisala, da te čaka posnetek na povezavi, pozabila pa sem dodati povezavo. 

Pošiljam ti jo sedaj. Na posnetku je rešen primer iz strani 130, 4. naloga (rešen primer).  

Danes pa v učbeniku na strani 131 reši naloge 4 č, 5 b in 7* b, c. 

Pošlji mi rešeno nalogo 5. b na moj mail. 

mailto:lucija.ursic@oskosmac.si
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2006/ura/stukelj/html/02.html
https://www.youtube.com/watch?v=3Xi1257yj2o
https://www.youtube.com/watch?v=VoABRGp8ROw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=OdDZnrNDOg8


8. a razred 

V učbeniku na strani 131 reši naloge 4, 6 a, b, c, č*, d* in 9*. 

Pri 6. nalogi ne pozabi, do pod cela števila sodijo tudi negativna števila.  

 

 

9. a razred 

Če si nisi preveril(a) rešitev 6. naloge (s pomočjo rešitev na koncu teh navodil) si preveri 

rešitve zdaj. 

6. naloga 

a) Pravilna 3-strana prizma: enakostranični trikotnik, Pravilna 4-strana prizma: kvadrat 

b) Pravokotniki 

c) Razdalja med ravninama osnovnih ploskev 

d) 𝑝𝑙 = 𝑜 ∙ 𝑣 
Plašč je sestavljen iz pravokotnikov. Če prizmo razgrnemo in dobimo mrežo, je 

spodnja stranica ravno enaka obsegu osnovne ploskve (o) zgornja stranica pa je višina 

prizme (v). 

e) P – površina (𝑚2, 𝑑𝑚2, 𝑐𝑚2…); V- prostornina ali volumen (𝑚3, 𝑑𝑚3, 𝑐𝑚3…); 

f) Da, če je prizma pokončna. 

g) Ne, ker pri poljubnem kvadru je osnovna ploskev lahko pravokotnik. 

h) Da, ker ima 2 skladni osnovni ploskvi, plašč pa je sestavljen iz kvadratov, ki so ena 

vrsta pravokotnikov.  

Naj te tu opozorim še na eno stvar.  

Verjetno si že opazil(a), da se v mojih navodilih in zapisih v učbeniku pogosto pojavljata 

besedi ploščina in površina. Obe merimo v istih enotah 𝑚2, 𝑑𝑚2, 𝑐𝑚2… Razlika pa je, da 

ploščino uporabljamo, ko opisujemo like; na primer – kvadrat, pravokotnik, trikotnik. Ko 

govorimo o telesih – prizmi, kvadru, piramidi, valju … – pa uporabljamo izraz površina.  

 

Iz učbenika na strani 143 prepiši zeleni okvirček Reševanje geometrijskih nalog in 

nadaljujemo z reševanjem nalog. 

 

Še prej pa : 

Pri tem dolgem poglavju o geometrijskih telesih boš velikokrat potreboval(a) znanje o 

obračanju enačb. Včasih bodo bolj preproste, včasih bolj dolge.  

 

 



Možni sta dve poti:  

1. Lažja: Zapišeš enačbo, vstaviš vse podatke, ki jih imaš, v enačbo. Izračunaš, kar je 

mogoče. Nato ti bo ostala običajno precej kratka in lažja enačba. Izpostaviš neznani člen 

in izračunaš. 

2. Težja: Če si prepričan(a), da ti obračanje enačb ne dela težav, lahko najprej izpostaviš 

neznano količino in nato vstaviš podatke in izračunaš.  

 

Naloge sem razvrstila po težavnosti. Če še nisi povsem suveren(a) pri reševanju nalog, začni z 

lažjimi, nato reši še kakšno srednje težko nalogo. Težje naloge lahko izpustiš. Če ti včerajšnje 

naloge niso povzročile velikih težav, začni z srednje težkimi nalogami in reši tudi kakšno 

težjo.  

Lažje naloge: Učbenik str. 143/ 1 a, b, c 

Srednje težke: Učbenik str. 148/12, 14, 18, 

Težje naloge: Učbenik str. 148/20 

 

Če imaš težave z risanjem mreže pri 12. nalogi, si lahko pomagaš s spodnjo povezavo.: 

https://www.geogebra.org/m/FkcdwxVT 

 

Spodaj imaš rešeno tudi 18 nalogo. Postopki so po korakih, poleg je še kaj napisanega. To pri 

običajnem reševanju seveda ni obvezno, so le koraki, da vam je na začetku lažje. Priporočam, 

da si vedno na začetku napišeš enačbi za površino in prostornino telesa, da lažje vidiš, kaj 

imaš, kaj iščeš… Tudi skica je zelo pomembna, da si lažje predstavljaš. 

Srečno pri reševanju. Če se ti kje zatakne, pa se lahko obrneš name.  

 

https://www.geogebra.org/m/FkcdwxVT


 

 

  



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 

 

 

http://solazirovnica.splet.arnes.si/files/2018/08/Skrivnosti-6-Re%C5%A1itve.pdf
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3180&file=1
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3185&file=1
http://solazirovnica.splet.arnes.si/files/2018/08/Skrivnosti-9-Re%C5%A1itve.pdf

