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Ocenjevanje (velja za matematiko in fiziko) 

Pozdravljeni vsi učenci, 

glede na nastalo situacijo, je prišlo navodilo iz Ministrstva, da vas moramo oceniti vsaj enkrat 

v drugi konferenci. Ker ste pisali pisno ocenjevanje znanja tako pri matematiki (6. – 9.) kot pri 

fiziki (8., 9.) v začetku februarja, imate (skoraj) vsi vsaj eno oceno v tej konferenci. Zato sem 

se odločila, da vas ne bom več ocenjevala do konca šolskega leta.  

Kar pa ne pomeni, da se matematika in fizika za to šolsko leto zaključuje. Kot ste verjetno že 

ugotovili, se vsako leto naučimo kaj novega, pomembno pa je, da znate tudi snov prejšnjih 

let. Zato je pomembno, da pridno delate še do konca šolskega leta, saj bo v nasprotnem 

primeru luknja v znanju naslednje leto kar (pre)velika. Poleg tega bo vaše redno delo 

pozitivno vplivalo na zaključno oceno. 

 

Tisti učenci in učenke, ki ste med oceno 
Delo na daljavo bo potekalo podobno kot doslej. Enkrat do dvakrat na teden (velja za 

matematiko; za fiziko bodo naloge redkeje) vam posebej napišem, da mi morate nalogo 

poslati. Če bom redno dobivala vaše naloge, se bo ocena zaokrožila navzgor, če nalog ne bo, 

ali bodo bolj redke, se ocena zaokroži navzdol. Štejejo se naloge, ko vam posebej napišem, 

da mi nalogo morate poslat. 

 

Tisti učenci, ki niste pisali pisnega ocenjevanja znanja ali pa ste pisno ocenjevanje pisali 

negativno, boste morali pridobiti še eno oceno. Točna navodila kaj in kdaj bom spraševala, 

boste dobili v prihodnjih dneh preko eAsistenta.  

 

Če imate še kakršnokoli vprašanje glede ocen, se obrnite name.  
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6. a razred 

Danes boš ponovil(a) kaj je ploščina in kako pretvarjamo ploščinske enote.  

V zvezek napiši naslov Ploščinske enote in merjenje ploščine.  

Ploščinske enote, torej enote s katerimi merimo ploščino, si že spoznal(a) v nižjih razredih. 

Ker jih bomo v naslednjih urah veliko potrebovali, jih bomo najprej ponovili.  

V zvezek prepiši: 

Enote za merjenje ploščine od večje proti manjši.  

Kvadratni kilometer km2  1 km2 = 1 000 000 m2 

Hektar ha 1 ha = 10 000 m2 

Ar a 1 a = 100 m2 

Kvadratni meter  m2 Osnovna enota 

Kvadratni decimeter dm2 1 dm2 = 0,01 m2 

Kvadratni centimeter cm2 1 cm2 = 0,0001 m2 

Kvadratni milimeter mm2 1 mm2 = 0,000001 m2 

 
Pri pretvarjanju si lahko pomagamo s spodnjim zapisom.  

 

V posnetku je razloženo, kako si lahko pomagamo s zgornjim zapisom. Najprej poslušaj 

posnetek, nato pa reši spodnje primere. 

1 dm2 = _____ cm2 

1 dm2 = _____ mm2 

1 dm2 = _____ m2 

1 m2 = _____ cm2 

1 m2 = _____ a 

 

1 m2 = _____ ha 

13 dm2 = _____ cm2 

1 dm2 = _____ m2 

7,21 km2 = _____ m2 

5,23 a = _____ ha 

 
 
Obstaja pa še en način pretvarjanja enot. Nekaterim bo ta način lažji, nekaterim pa preveč 

zakompliciran 😊 Način pretvarjanja si oglej v posnetku.  

Če se ti je zdel drug postopek zanimiv in bolj preprost, nariši v zvezek tabelo kot je spodaj in 

poskusi rešiti nekaj primerov, ki si jih že pretvoril. Ti je uspelo dobiti enak rezultat? 

km2 ha a m2 dm2 cm2 mm2 

              

              

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kngkh-W8BYY
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=Q7USgSROYiBqRkinU8vNATZw


7. a razred 

Par namigov za reševanje nalog: 

1. Ne pozabljaj na skice in postopke! Skica je tvoj načrt, postopek pa tvoj zapis, kako si 

prišel/prišla do cilja.  

2. Sedaj se je nabralo že veliko črt in lokov, ki jih moraš narisati. Poskusi narisati le tisto, 

kar potrebuješ – npr. za določanje središča očrtane krožnice je dovolj, da narišeš le 

DVE simetrali. Ali pa ko načrtuješ simetralo, ne riši ceeeeelih krogov, saj potrebuješ le 

en kratek lok. Če se loka ne sekata, ju raje sproti podaljšuj.  

3. Riši z ošiljenim svinčnikom. Šestilo je malce težje »ošiliti«, ampak svinčnik nikakor ne 

sme imeti konice debele, saj si potem zelo nenatančen/nenatančna.  

 

Danes imaš na izbiro dve možnosti. Prva je ponovitev in utrjevanje snovi o očrtani krožnici 

trikotnika. Druga možnost pa je, da si v učbeniku ogledaš še en del snovi, ki je malo bolj 

zahteven.    

1. možnost: V učbeniku na strani 131 reši nalogi 4 b, c, č. 

 

2. možnost: V učbeniku na strani 131 reši nalogo 4 c. Nato poglej in preberi rešen 

primer v učbeniku na strani 130, naloga 4. Potek reševanja si lahko ogledaš tudi na 

posnetku. Na to poskusi rešit še nalogo 5 a, na strani 131 v učbeniku.  

 

7. b razred 

Štirikotniki so si med seboj lahko zelo različni. Vseeno pa jih lahko razdelimo po določenih 

skupnih lastnostih. Ena izmed lastnosti je lega stranic v štirikotniku.  

V zvezek napiši manjši naslov ali pa kot naslednjo točko pod naslov Štirikotniki. 

Razlago si lahko ogledaš na posnetku (od začetka do približno 3 minut). 

V zvezek si prepiši: 

 
Čaka te še ena naloga. Zelo podobna, kot smo jo delali že v šoli za trikotnike.  

Štirikotnike delimo glede na stranice na: 

 
Splošni štirikotnik   Trapez    Paralelogram  
(brez vzporednih stranic)       (en par vzporednih stranic)        (dva para vzporednih stranic) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OdDZnrNDOg8
https://www.youtube.com/watch?v=D9E2kubzLcA&feature=youtu.be


Zanima nas namreč, kolikšna je vsota notranjih in zunanjih kotov štirikotnika.  

Na list nariši štirikotnik in nato pobarvaj vse štiri kote. Štirikotnik je lahko kakršenkoli. 

 

Nato odreži kote stran (tako kot so črte na zgornji sliki). Kote združi tako, da vse vrhove 

kotov združiš v eni točki. Kaj nastane? Koliko je vsota notranjih kotov? 

Za dodatno razlago poglej posnetek. V posnetku je razloženo kako pridemo do te vsote 

notranjih kotov ter zunanjih kotov. Pomembno je, da poznaš vsoto notranjih in zunanjih 

kotov štirikotnika.  

 

 
 

 
Če želiš, si lahko iz posnetka prepišeš še dokaz, da je to res prav. 

 

8. a razred 

Danes nas bodo zanimali koti v različnih večkotnikih. Veš že, da je vsota notranjih kotov v 

trikotniku 180°. Kaj pa v ostalih večkotnikih? Je vsota enaka, večja, manjša? 

V zvezek napiši naslov Koti večkotnika 

Tabelo prepiši v zvezek in jo dopolni. Podatke za trikotnik, štirikotnik in petkotnik lahko 

poskusiš dobiti z risanjem. Potem pa poišči, ali se kakšen vzorec ponavlja, opazuj, kaj se 

povečuje, za koliko se povečuje… in na koncu poskušaj napisati tudi enačbo za katerikoli 

večkotnik – n-kotnik.  

 Trikotnik Štirikotnik  Petkotnik  Desetkotnik n-kotnik 

Število stranic      

Število diagonal iz 
enega oglišča 

     

Število trikotnikov*      

Vsota notranjih kotov      

 

V zvezek zalepi združene kote in zraven napiši: 

Vsota notranjih kotov v štirikotniku je _______. 

Vsota zunanjih kotov v štirikotniku je _______. 

https://www.youtube.com/watch?v=8JbxDaz5I8A


*Če štirikotniku narišemo vse diagonale  
iz enega oglišča (na primer iz oglišča A), se lik  

razdeli na (dva) trikotnika. 

Zanima nas, koliko teh trikotnikov dobimo.  

 

Zakaj pa ravno trikotniki? 

Ker že vemo, da je vsota notranjih kotov  

trikotnika enaka 180°. 

 

 

 

 

 

 

 

Kako ti je šlo? 

Upam, da ti trikotnik, štirikotnik in petkotnik niso delali težav. Kako pa je šlo s težjimi 

primeri? Ti je uspelo odkriti splošno formulo za vse večkotnike? 

Če ja, SUPER! 

Če ne, pa je namig spodaj.  

Pa še to. Vsota zunanjih kotov kateregakoli večkotnika je VEDNO 360°. 

V zvezek si napiši: 

Vsota notranjih kotov n-kotnika je enaka: 

(𝒏 − 𝟐) ∙ 𝟏𝟖𝟎° 

     Število trikotnikov v večkotniku 

Vsota zunanjih kotov poljubnega večkotnika je vedno 360°. 

 

Za vajo reši še nalogo 2 a, č v učbeniku na strani 150. 

 

  



9. a razred 

Danes boš spoznal(a) novo telo – VALJ. 

V zvezek napiši naslov Valj in prisluhni posnetku. Posnetek začni gledati od 2.45 dalje.  

 

Nato v zvezek skiciraj (malo večjo) sliko valja in zraven napiši:  

  

Iz učbenika na strani 151 prepiši osnovne pojme v valju (na vrhu strani). Pojme označi tudi na 

zgornji skici.  

 

Nato reši še nalogo iz posnetka. Spodaj je še enkrat napisano navodilo: 

Nariši mrežo valja s podatki: 

r = 3 cm       Narisana mreža: 
v = 4 cm 

Skica mreže: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Naloge mi ni potrebno pošiljati.   

Valj je okroglo geometrijsko telo, ki ga 

omejujeta dva skladna in vzporedna kroga 

(osnovni ploskvi) ter ena kriva ploskev (plašč).  

 

Posnetek si 

lahko zavrtiš 

večkrat. 

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


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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