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Dopolnilni pouk 

6. razred: na povezavi utrdi svoje znanje o pretvarjanju dolžinskih enot. V stolpcu 
 na levi klikni na kvadratek pri »pretvarjanje« in spodaj označi vse pretvorbe.  
 
7. razred: če ti je ostala še kakšna naloga iz načrtovanja trikotnika, jo lahko sedaj končaš. 

8. razred: utrjuj poštevanko na malo drugačen način: povezava te vodi do igre.  
Tvoja naloge je, d s pomočjo danih števil in vseh štirih računskih operacij prideš  
do številke, ki jo igra zahteva (napisana je zgoraj TARGET: ___(iskana številka)) 

9. razred: na povezavi utrdi svoje znanje o računanju površine in prostornine 
 kvadra in kocke (na levi strani označi kljukico za kvadre in kocko).  

 
 
 
 
 
 
6. a razred 

V učbeniku na strani 142,143 reši naloge 5 b, č, 11, 12 in dodatna neobvezna naloga je 

naloga 9.  

Čisto na koncu navodil so povezave do rešitev. Preveri svoje rešitve, nariši kljukico ali križec 

(zapiši zraven pravo rešitev). 

 

7. a razred 

V učbeniku na strani 136 reši nalogo 1, 3 c in 4.  

Pri 4. nalogi moraš narisati trikotnik. Moje dodatno navodilo je, da mu določiš še višinsko 

točko.  

 

7. b razred 

V učbeniku na strani 133 reši nalogo 4 a, c in dodatna neobvezna naloga je naloga 5.  

Sliko rešene naloge mi pošlji na e-mail.  
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9. a razred 

V zvezek napiši naslov Mreža pravilne 3-strane prizme. 

Da si boš lažje predstavljal(a) tristrano prizmo, boš najprej izdelal(a) en model pravilne 

tristrane prizme. To narediš tako, vzameš navaden papir. Vse stranice, ki so označene s 

črko a morajo biti enako dolge. Dolžino izberi sam(a) – predlagam nekje med 3 cm in 5 cm. 

Ravno tako morajo biti med seboj enako dolge stranice z oznako v. Predlagam, da so dolge 

nekje med 5 cm in 10 cm.  

Nato jo izrežeš po zunanjih robovih in prepogneš po notranjih robovih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedaj imaš mrežo pravilne tristrane prizme.  

Z eno bravo pobarvaj osnovni ploskvi, z drugo pa  
plašč (tako kot je na sliki) ter označi stranice a in v  
(tako kot na zgornji mreži). 

 

 

Izračunaj ploščino posameznih likov (pravokotnike, enakostranična trikotnika) in seštej vse 

dobljene ploščine. Bodi pozoren/pozorna, kolikokrat se posamezen lik ponovi.  

Potrebne podatke izmeri na svoji mreži prizme.  

  



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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