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6. a razred 

Najprej si preglej rešitve včerajšnjih pretvorb.  

 

 

 

 

 

 

 

Nadaljevanje za danes 

 

mailto:lucija.ursic@oskosmac.si


Danes si v zvezek napiši manjši naslov Ploščina pravokotnika. 

Veš že, da je pravokotnik lik, ki ima po dve in dve stranici enako dolgi, ter da sta ti dve 

stranici vzporedni.  

 
Lep primer pravokotnika je na primer tvoj zvezek, učbenik, vrata in še veliko drugih stvari. 
 
Tvoja naloga je, da si izbereš en predmet, ki je pravokotne oblike. Skiciraj predmet v zvezek 
in ga poimenuj. Nato izmeri obe različno dolgi stranici in si meritev zapiši. Stranici, ki si ju 
izmeril(a) med seboj pomnoži. In kaj dobimo? Kaj nam pove ta številka? 
 
 
Če ti navodilo ni povsem jasno, si oglej moj primer. NE prepisuj mojega primera, ampak si 
zamisli svojega. 
 

Ime in slika (skica) predmeta 
 
Blokec 
 
 
 
 
                               b 
 
 
 
         a 
 

Meritve 
 
a = 6 cm 
b = 8,3 cm 

Izračun 
 
a · b = 6 · 8,3 = 49,8 cm2 

 
 
 
Kaj si izračunal(a)? 
Izračunal(a) si ploščino pravokotnika. Ploščino pravokotnika namreč vedno izračunamo tako, 
da pomnožimo med seboj obe različno dolgi stranici, ki sta dolžina in širina pravokotnika. 
Ploščino lika označimo z malo črko p.  
 
Ko računaš ploščino likov moraš biti pozoren, da so obe dolžini v ENAKIH enota. Na koncu ob 
rezultatu pripiše tudi ustrezno enoto. Enote morajo biti kvadratne – m2, cm2, … saj meriš 
ploščino.  
 



V zvezek si zapiši: 
 
Ploščina pravokotnika je enaka zmnožku dolžine (a) in širine (b) pravokotnika. 
 

p = a · b   

 
 

 

 

(konec prepisovanja) 

Sedaj vedno, ko imaš pravokotnik, uporabiš to enačbo. Najprej zapiše enačbo, namesto 

črke a zapišeš dolžino pravokotnika, namesto črke b pa širino pravokotnika. 

Oglej si rešen primer na strani 152 (na vrhu strani) in poglej, kako izračunamo ploščino 

različnim pravokotnikom (primer o kvadratu izpusti, ker nas še čaka v prihodnjih urah). 

Nato reši še naloge na strani 153/ 2 a, b in na strani 154/5 a. 

Pri 2 b nalogi pazi, ker sta podatka v različnih enotah! 

Rešene naloge iz učbenika mi pošlji na moj e-mail. 

 

 

 

7. a razred 

V učbeniku na strani 133 reši nalogo 4 a, b, c.  

Sliko rešene naloge mi pošlji na e-mail. 

 

Dodatna neobvezna naloga: v učbeniku na strani 133 poglej rešen primer (zgoraj na vrhu 

strani), kjer je opisan postopek načrtovanja trikotnika, če je en podatek polmer včrtane 

krožnice. Poskusi narisati ta trikotnik.  

 

 

 

 

 

 

Ko računaš ploščino 
likov moraš biti pozoren, 
da sta dolžina in širina v 
ENAKIH enota. 

 



7. b razred 

Najprej reši nalogi 1 in 3 iz učbenika na strani 140. Če želiš, lahko namesto naloge 3 (lažji 
primeri) rešuješ 4 nalogo (težji primeri).  
 
Rešitve nalog preveri na povezavi na strani 23, 24. 
 
Nato v zvezek napiši manjši naslov Načrtovanje splošnega štirikotnika. 
 
Na posnetku si oglej, kako načrtujemo splošen štirikotnik. Oglej si razlago do 6.20 minute 
(reševanje primera 1).   
 
Reševanje si najprej oglej, nato pa isti primer reši še v zvezek. 
 
 
Naloga: 
Nariši štirikotnik s podatki b = 3 cm, c = 5 cm, d = 2 cm, γ = 100°, δ = 70°. 
 
Narisan štirikotnik slikaj in mi pošlji na moj e-mail. Ostalega mi ni potrebno pošiljati.  
 
 
 
 
 
 

8. a razred 

Prejšnjo uro si ugotovil(a) da lahko vsoto notranjih kotov v večkotniku izračunamo s pomočjo 

formule:  

(𝒏 − 𝟐) ∙ 𝟏𝟖𝟎° 

kjer črka n, predstavlja število oglišč/stranic v večkotniku.  

Danes te čaka še nekaj utrjevanja. Izberi tri naloge/primere iz učbenika na strani 150 glede 

na težavnost in ju reši: 

Lažje naloge: 2 b, d 

Srednje težka: 4 a, b, 8 

Težja naloga: 9 b 

Pomagaš si lahko z rešenimi primeri na strani 149. 

Rešitve nalog si preglej sam(a) na povezavi na strani 19. 

 

 

 

Ne pozabi na izpis 
podatkov, SKICE in 
pisanja postopka. 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3180&file=1
https://www.youtube.com/watch?v=OQPnEh4xdbI
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3185&file=1


9. a razred 

Prejšnjo uro si spoznal(a) valj. Danes pa te čaka še računanje  
površine in prostornine valja.  

V zvezek napiši naslov Površina in prostornina valja. 

Valj nekako spominja na prizme – ima dve osnovni ploskvi in plašč. 

 

Kako pa izračunamo površino in prostornino? 

Oglej si posnetek v katerem je najprej rešitev zadnje naloge (risanje mreže valja), nato pa 

razlaga o površini in prostornini valja. 

Kar je napisano v posnetku pri razlagi (od 5. minute dalje) prepiši tudi v zvezek. Razlage o 

vrsti valjev ti ni potrebno prepisovati. Le poslušaj. Reši tudi nalogo, ki je predstavljena v 

posnetku.  

 

Nato reši še dve nalogi iz učbenika na strani 153, 154. Težavnost izberi po svoji presoji.  

Lažje naloge: 2, 3, 4, 8,  

Srednje težke: 6, 10, 11,  

Težje naloge: 16, 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sliko rešene naloge pošlji 

na moj e-mail. 

https://www.youtube.com/watch?v=Lunf0ck_aB4


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

