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Dopolnilni pouk 

Če ti je ostala še kakšna ne rešena naloga iz tega tedna, jo lahko rešiš sedaj. 

Lahko pa rešiš še kakšno nalogo za utrjevanje v e-učbeniku. Poišči svoj razred in v zavihku 

»kazalo« poišči snov, ki jo obravnavamo. 

 
6. a razred 

Nekaj vaših odzivov v povzetku na povezavi sem že dobila, pogrešam še ostale, da mi 

sporočite, kako vam je šlo pri reševanju nalog (Špela se preizkusi).  

V učbeniku na strani 142 reši 3. in 4. nalogo.  
Čisto na koncu teh navodil, so rešitve nalog iz učbenika. Poglej na stran 12 in preveri rešitve.  

 
7. a razred 

V zvezek nariši poljuben pravokotni trikotnik (en kot je pravi – meri 90°) in topokotni 

trikotnik (en kot je večji od 90°). Tudi tokrat upoštevaj, da naj trikotnika ne bosta premajhna, 

saj boš risal(a) višine trikotnikov. 

Tvoja naloga je, da obema trikotnikoma narišeš vse tri višine ter obema trikotnikoma določiš 

višinsko točko. 

Pri topokotnem trikotniku ti dam en namig 😊  
Pri lastnostih višin trikotnikov si napisal(a): Višina je vedno pravokotna na nosilko stranice. 

Nosilka stranice je premica, ki poteka čez stranico. Mogoče boš višino moral(a) narisati izven 

trikotnika. 

 
 

 

Nosilka stranice AB 

 

 
Ko imaš narisani višinski točki pri obeh trikotnikih, prepiši spodnje povedi v zvezek in jih 

dopolni. Pomagaj si z učbenikom na strani 127.  

1. Višinska točka v ostrokotnem trikotniku leži  ______________________________. 

2. Višinska točka v topokotnem trikotniku leži _______________________________. 

3. Višinska točka v pravokotnem trikotniku je ________________________________. 

mailto:lucija.ursic@oskosmac.si
https://eucbeniki.sio.si/index.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAN__iws0k5URFk5OU43NkxRTkI2UEZJNUFPTFZGQUc0US4u


7. b razred 

Najprej reši nalogo 131/ 4 b.  

Nato v učbeniku na strani 130 najprej preberi 4. nalogo (rešen primer). Nato isto nalog reši s 

pomočjo postopka tudi v zvezek.  

Postopek risanja te čaka tudi na posnetku. 

Reši še nalogo na strani 131/ 5 a. 

 

Dodatno: Nato si oglej še en posnetek od 5.30 naprej. Lahko poskusiš rešiti še enkrat isti 

primer ali rešiš primer 131/7 a. 

 

8. a razred 

Danes nadaljujemo z obratnim sorazmerjem in sicer si boš na povezavi ogledal(a) posnetek 

od 6. minute naprej do konca razlage (10. minuta).  

Če želiš, si lahko snov prebereš tudi v učbeniku.  

V zvezek napiši naslov Graf in enačba obratnega sorazmerja.  

V zvezek reši nalogo iz posnetka. Prepiši si najprej spodnje navodilo in tabelo. 

Navodilo: Določi koeficient sorazmerja (k), enačbo odvisnosti ter nariši graf odvisnosti. 

Pri obratnem sorazmerju je produkt obratno sorazmernih količin konstanten – to je 

koeficient obratnega sorazmerja k. 

 

 

Reši nalogo. Pomagaj si s posnetkom. 

Ko rešiš nalogo si zapiši: 

 

Graf obratnega sorazmerja je krivulja. Približuje se koordinatnima osema, a se ju 

NIKOLI ne dotakne.  

Splošna enačba obratnega sorazmerja je 𝑥 ∙ 𝑦 = 𝑘. 

(x in y sta spremenljivki; k je koeficient) 

https://www.youtube.com/watch?v=9RR8NKO6Lzg
https://www.youtube.com/watch?v=TIWCn2EW8jE


Nato poskusi še sam(a) rešiti spodnjo nalogo. Če imaš težave, si pomagaj z istim posnetkom 

od 12. minute dalje.  

Naloga: 

 

 

 

 

9. a razred 

Začeli bomo z računanjem površine in prostornine pravilnim prizmam. Katere so že pravilne   

prizme? 

To so prizme, ki imajo za osnovno ploskev pravilen lik (kvadrat, enakostranični trikotnik…). 

Oglej si posnetek. Nato pa prepiši, kar je zapisano v posnetku, tudi v zvezek (naslov, skice, 

enačbe).  

Nato poglej še drugi posnetek, v katerem je opisan postopek reševanja 10 naloge na strani 

147 v učbeniku.  

Nato reši nalogo v učbeniku na strani 147/6 a, b, c, d, e, f*, g*. 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TIWCn2EW8jE
https://www.youtube.com/watch?v=yOxuRFgv--U
https://www.youtube.com/watch?v=jryAwtQP2Ag


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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