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6. a razred 

Današnja ura je namenjena utrjevanju. Naloge so razdeljene na dva dela. Lažje naloge so 

namenjene utrjevanju, pri težjih nalogah pa je v posnetku predstavljen še en način uporabe 

znanja o prostornini kvadra in kocke.  

Ali boš reševal lažje ali težje naloge, je tvoja odločitev.  

Lažje naloge: 163/9, 166/1 (drugi stolpec), 6 

Težje naloge: na posnetku si oglej potek reševanje dveh nalog. Nalogi reši tudi v zvezek. Nato 

reši še nalogo iz učbenika na strani 167/10. 

 

7. a razred 

Danes boš spoznal(a) novo vrsto štirikotnikov in sicer paralelogram. 

V zvezek napiši naslov Paralelogram. 

Oglej si posnetek in prisluhni posebnim lastnostim paralelogramov.  

V zvezek zapiši Paralelogram je štirikotnik, ki ima dva para vzporednih stranic ter vse, kar je 

predstavljeno v posnetku (skico, lastnosti in posebnost romba).  

Skico najlaže narišeš tako, da narišeš dve vzporedni, enako dolgi daljici, ki ju nato povežeš.  

Nato reši še nalog 1 in 2 iz učbenika na strani 149. Če želiš, lahko rešiš tudi 11 nalogo na isti 

strani (težja naloga). 

Rešitve nalog preveri na povezavi na strani 24, 25.  

 

7. b razred 

Danes te čaka še načrtovanje deltoida.  

Oglej si primer 1 in primer 2. Reši ju v zvezek. 

Nato reši še nalogo 2 a, c iz učbenika na strani 151. 
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8. a razred  

Danes je na vrsti še ploščina kroga.  

Oglej si posnetek, na katerem je razloženo, kako pridemo do te enačbe.  

V zvezek napiši naslov Ploščina kroga. 

Iz posnetka prepiši v zvezek enačbo za ploščino kroga, enačbo za izračun polmera ter reši 

obe nalogi iz posnetka. Že želiš, lahko prerišeš tudi skice razrezanih krogov.  

 

Nato reši še nalogo iz učbenika na strani 169/1 (rešen primer) in še nalogo 170/1 c, 2 b, 3 a. 

 

 

 

  



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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