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6. a razred 

Na spodnjih slikah so rešitve nalog od včeraj. Preglej rešitve. Slike mrež vam ne pošilja, saj je 

veliko različnih možnosti. 

Pri 17. a) nalogi lahko računaš tudi v drugih enotah – metrih ali decimetrih. Najlažje je v cm, 

saj imamo cela števila. Ni pa narobe, če si računal(a) v m ali dm. Rezultat je napisan v vseh 

treh enotah.  
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Danes si v zvezek napiši nov naslov Prostornina kvadra in kocke. 

Oglej si posnetek do približno 5. minute. Po želji lahko pogledaš posnetek do konca.  

V zvezek napiši: 

Prostornino označimo s veliko tiskano črko V. 

1. Kvader: 

- Nariši skico kvadra in označi stranice (kot v posnetku). 

- Reši nalogo iz posnetka. Enačbo za izračun prostornine jasno označi (lahko jo daš 

v okvirček). 

 

2. Kocka: 

- Nariši skico kocke in označi stranice (kot v posnetku). 

- Reši nalogo iz posnetka. Enačbo za izračun prostornine jasno označi (lahko jo daš 

v okvirček). 

 

Reši nalogo 1 iz učbenika na strani 162. To je rešen primer, s katerim s lahko pomagaš. Nato 

reši še nalogo 7 na strani 163.  

Namigi za 7. nalogo: 

- Če so dolžine stranic v različnih enotah, najprej pretvori vse dolžine v isto enoto. 

- Najprej izračunaj prostornino v kubičnih enotah (m3 ali dm3 ali cm3) in na koncu 

pretvori v enoto liter.  

Sliko rešene 7. naloge pošlji na moj e-mail. 

 

7. a razred 

Danes te čaka še načrtovanje enakokrakega trapeza. Se še spomniš njegovih posebnosti? 

Posebnosti so: 

- Oba kraka (stranici b in d) sta enako dolga: b = d  

- Kot ob isti osnovnici sta skladna: 𝛼 ≅ 𝛽 in 𝛾 ≅ 𝛿 

- Diagonali sta skladni: 𝑒 ≅ 𝑓 

Če teh posebnosti še nimaš v zvezku (začetek snovi o trapezu), si jih prepiši.  

Nato reši naloge na strani 144/ 4 a, d, 5, 6.  

Ne pozabi na vse posebnosti enakokrakega trapeza.  

Načrtane enakokrake trapeze iz 4. naloge slikaj in mi jih pošlji. Rešitve 5 in 6 naloge pa 

lahko preveriš na povezavi na strani 24. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DtF3V4fZrsw
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3180&file=1


7. b razred 

Danes je na vrsti še zadnji poseben štirikotnik. To je deltoid. 

V zvezek napiši naslov Deltoid in si oglej posnetek.  

Kar je napisano v posnetku, prepiši tudi v zvezek. Ker deltoida še ne znaš prav načrtat, si 

lahko narišeš samo skico - torej »na približno«.  

Nato reši še nalogi 1 in 3 a iz učbenika na strani 151. 

 

 

8. a razred 

Pošiljam sliko včerajšnjih nalog. Preglej si postopek in rešitve. 

 

 

V učbeniku na strani 164 izberi vsaj štiri naloge in jih reši. Težavnost nalog izberi po svoji 

presoji.  

Lažje naloge: 1 b, c, 2, 4, 7,  

Srednje težka: 6, 9, 10, 12,  

Težja: 14, 15, 16, 17 

 

Rešitve nalog preveri na povezavi na strani 22. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KwSp3sllxJI
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=3185&file=1


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

