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Dopolnilni pouk 

Vaje za utrjevanje: 
 
6. a: https://eucbeniki.sio.si/matematika6/1240/index.html 
7. a: https://eucbeniki.sio.si/matematika7/768/index.html 
7. b: https://eucbeniki.sio.si/matematika7/781/index.html 
8. a: https://eucbeniki.sio.si/mat8/822/index.html 
9. a: https://eucbeniki.sio.si/mat9/916/index.html 
 

7. a razred 

Danes zaključujemo s poglavjem o trikotnikih in bomo začeli z novim daljšim poglavjem o 

štirikotnikih. Če so še kakršne koli težave s trikotniki mi napiši.  

 

V preteklih letih si že zelo podrobno spoznal(a) dva štirikotnika – pravokotnik in kvadrat. 

Letos boš spoznal(a) še nekaj drugih posebnih štirikotnikov.  

Najprej si oglej posnetek na povezavi. 

V zvezek napiši večji naslov Štirikotniki in nato še manjši  
naslov Opis štirikotnika.  

V zvezek nariši poljuben štirikotnik. Štirikotnik naj bo malo  
večji, da boš lahko označil(a) vse pomembne pojme. Označi  
vsa oglišča, stranice, notranje kote, zunanje kote ter  
nariši in označi obe diagonali. Tako kot je na sliki na posnetku,  
tudi v zvezku vse pojme zapiši tudi z besedo. Na primer: označiš  
oglišča A, B, C in D ter pri oglišču A narišeš puščico v oglišče in  
zraven napišeš 'oglišče'.  Pomagaj si s slikama na posnetku.  

                               

 

 

Zunanji koti 
Oznaka zunanjih kotov se 
včasih razlikuje glede na to, 
kateri vir uporabljamo. Najbolj 
pogosti oznaki sta α1 ali α'. 
Obe oznaki sta v redu, mi pa 
bomo uporabljali oznako α1 saj 
se ta oznaka uporablja tudi v 
učbeniku, ki ga uporabljamo.  
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Nato si zapiši še: 

Štirikotnik je ravninski lik, ki ima 4 stranice, 4 oglišča in 4 notranje kote.  

Sosednji oglišči sta oglišči, ki ju povezuje stranica. Na primer: ___________________ 
Nesosednji oglišči sta oglišči, ki ne pripadata isti stranici. Na primer: ___________________ 
Sosednji stranici imata skupno oglišče. Na primer: ___________________ 
Nasprotni stranici nimata skupnih oglišč. Na primer: ___________________ 
Diagonali sta daljici, ki povezujeta nasprotni oglišči.  

 

Danes pa te čaka še malo bolj raziskovalna naloga.  

V svoji okolici ali spominu* (ali na internetu) poskusi najti  
čim več predmetov, ki so v obliki štirikotnika. Poskusi  
najti čim več različnih štirikotnikov. Ugotovi, kateri  
štirikotniki so najbolj pogosti in razmisli, zakaj. 

V zvezek nariši nekaj teh primerov ter poimenuj, kaj je v taki obliki.  
Na primer: 

 

 

7. b razred 

Zdaj poznamo splošne štirikotnik. Postopoma boš spoznal še vse ostale posebne vrste 
štirikotnikov. 
 
Začeli bomo s trapezom. Trapez ima eno posebno lastnost in sicer, da ima en par vzporednih 
stranic. Trapez lahko načrtamo, če poznamo 4 različne podatke.  
Več o trapezu si oglej na posnetku. 
 
V zvezek napiši naslov Trapez. 
 
Nato zapiši: Trapez je štirikotnik, ki ima en par vzporednih stranic.  
 
V zvezek nariši poljuben trapez in na njem označi in si zapiši vse lastnosti, ki so predstavljene 
v posnetku. Dodatno si še napiši: Srednjica trapeza je daljica, ki povezuje razpolovišči obeh 

krakov. Dolžina srednjice je 𝑠 =
𝑎+𝑐

2
. 

 

Skiciraj si tudi enakokraki trapez in zapiši, kakšne posebne lastnosti ima tak trapez. 

*Kaj pomeni v tvojem 

spominu? Da ni nujno, da ta 

predmet sedaj vidiš, ampak da 

veš, da to obstaja. Npr: šolsko 

igrišče je v obliki pravokotnika, 

ti ga sedaj ne vidiš, veš pa, da 

je take oblike. Zato ga lahko 

uporabiš kot primer. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3M_kiYuWzHU


8. a razred 

Včeraj si spoznal(a), katere večkotnike imenujemo pravilni večkotniki.  

 

Danes izbiraš med dvema različnima možnostma.  

1. Narisati še kakšen pravilni večkotnik (lažja možnost). 

Iz učbenika na strani 153 reši nalogo 1 b, d, 2 c in 3 a.  

 

2. Narisati pravilni večkotnik s pomočjo krožnice (malce težja možnost). 

V učbeniku na strani 152, na vrhu strani (pred rešenimi primeri) preberi, kako lahko 

narišemo pravilni večkotnik s pomočjo krožnice.  

Oglej si rešena primera 2 in 3 na strani 152, 153. 

Nato reši naloge iz učbenika na strani 153/4 b, 5 b, 6 b 

Rešene naloge slika in pošlji na moj e-mail. 

 

 

9. a razred 

Včeraj si spoznal(a) nekaj osnovnih pojmov o piramidi, danes pa še nekaj o površini in 

prostornini piramide.  

V zvezek napiši naslov Površina in prostornina piramide.  

Oglej si dva posnetka: površina, prostornina. 

Nato v zvezek napiši in dopolni z oznakami O, pl, v: 

Površina piramide: P = ______________ 

Prostornina piramide: V =______________ 

(ker je v posnetku le opisano, si lahko pomagaš s učbenikom na strani 156, 157) 

 

Nato si oglej še posnetek, v katerem je predstavljeno, kako izračunamo površino in 
prostornino pravilne 4-strane piramide.  
V zvezek preriši skico in prepiši enačbe (splošno in posebej za pravilno 4-strano piramido) 

ter izračunaj površino in prostornino te piramide, če je rob osnovne ploskve enak 4 cm, 

višina piramide je 6 cm, višina stranske ploskve pa 7 cm.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=3hHF3p1nJ1M
https://www.youtube.com/watch?v=Qh9ela1zQL4
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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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