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Na koncu navodil imate povezave do rešitev nalog v učbeniku za vsak razred. Ko rešite 

nalogo, si lahko pogledate rešitve, če ste pravilno rešili. Če so kakšne nejasnosti ali težave pri 

reševanju ali razumevanju rešitev, pa mi lahko pišete.  

Pa še to – ko mi pišete vi ali vaši starši, prosim napišite kdo mi to pošilja in za katere naloge 

gre (če ni razvidno na sliki). Hvala. 

 

Navodilo za delo v prihodnjih dnevih/tednih: 

Včasih je obravnava nove snovi malo bolj obsežna in jo je lažje predelati skupaj, kot pa da jo 

delim na dva dela, torej na dve uri. Zato bo včasih poleg razreda napisano (2 uri), kar bo 

pomenilo, da je snovi za tisti dan malo več, ampak je namenjena 2 šolskima urama, zato 

naslednji dan ne bo novih navodil.  

 

6. a razred 

V zvezek napiši naslov Razdalja med točko in premico. 

V učbeniku na strani 133 preberi zgodbico o babici in preberi, kako je rešila svoj problem. 

Nato v zvezek nariši premico p in točko T, ki ne leži na premici: 

- nariši pravokotnico na premico p, ki gre skozi točko T, (uporabi GEO TRIKOTNIK in 

bodi čimbolj natančen/natančna) 

- nariši znak za pravi kot in označi presečišče premice p in pravokotnice s črko N. 

- z barvico ali flumastrom pobarvaj razdaljo od točke N do točke T in zraven zapiši, da 

je to razdalja od točke do premice – d. 

- razdaljo izmeri in jo zapiši s simbolom d(T,p) = |T,N| = _____ cm. 

- prepiši si še zeleni okvirček. 

 

Na strani 134 spodaj je rešen primer (naloga 1). Preberi nalogo, prepiši navodilo v zvezek in 

reši nalogo. Pri reševanju si pomagaj s postopkom, ki je opisan v učbeniku.  
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7. a razred 

Glede na vaš odziv in poslane naloge bi vas opozorila na eno zelo pomembno stvar.  

SKICA 
Manjkajo vam skice, manjka vam postopek. Če boste risali skice, in bo skica prav narisana, bo 

naloga skoraj zagotovo narejena prav. Še vedno se lahko kje zmotite, a je ta možnost manjša, 

saj že imate načrt dela. Upoštevajte to! 

Sedaj ste nekateri reševali narobe le zato, ker niste imeli skic. Pazite tudi na oznake v 

trikotniku.  

 

 

 

 

 

Še enkrat vas spomnim na postopek načrtovanja. 

Postopek načrtovanja trikotnikov: 

1. Preberemo besedilo (navodilo). 

2. Narišemo skico.* 

3. Obkrožimo dane podatke. 

4. Razmislimo o poteku risanja. 

5. Narišemo lik in sproti, ob sliki, pišemo postopek, kaj smo narisali. 

Skico rišemo prostoročno, brez geometrijskega orodja, lik (trikotnik) pa rišemo z geo 

trikotnikom in šestilom! 

 

Naloge za danes: V učbeniku na strani 126/ 4 c, č in 8 b*. 

 

  

*skico narišemo prostoročno, 

brez ravnila, geo trikotnika ali 

šestila! Na skici označimo oglišča, 

VSE stranice in VSE notranje kote. 



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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