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Dodatni pouk 

Na spodnji povezavi si lahko ogledaš dokumentarno serijo o tem, od kod izvira matematika. 

Skozi serijo matematičarka dr. Hannah Fry raziskuje, ali so si matematiko izmislili ali so jo 

odkrili. Lahko si prebereš opise in si ogledaš tistega, ki se ti zdi najbolj zanimiv ali pa si 

ogledaš kar vse tri dele. Izbira je tvoja.  

V prvem delu Hannah Fry odpotuje v čas starih Grkov, da bi ugotovila, zakaj so bili tako 

očarani nad zvezo med milozvočno glasbo in matematiko. Vzorci, ki so jih v glasbi prepoznali 

naši predniki, so povsod okoli nas, v načinu razporeditve sončničnih semen in v številu 

cvetnih lističev. Tudi za obliko najmanjših gradnikov živega sveta, kot so virusi, se zdi, da sledi 

matematičnim pravilom. Vse to govori v prid trditvi, da matematiko odkrivamo. Ali jo res? 

Če se ti je zdela serija zanimiva, si lahko ogledaš tudi nadaljevanje. 

V drugem delu se Hannah Fry spusti po najhitrejši žični drči na svetu, da bi na svoji koži 

preverila Newtonov gravitacijski zakon. Z njim je postalo mogoče predvideti gibanje 

planetov. Orodje za opis tega in drugih fizikalnih zakonov pa ni nič drugega kot čista 

matematika. Tudi to naj bi potrjevalo domnevo, da matematike nismo iznašli, ampak jo 

odkrivamo. 

V zadnjem delu Hannah Fry raziskuje paradoks v središču sodobne matematike. Prvi ga je 

odkril Bertrand Russell in z njim zamajal temelje logike, na katerih sloni matematika. Ta 

paradoks namiguje, da matematika morda ni sestavni del vesolja, ampak je taka kot človeški 

jezik – zmotljiva in nenatančna. Mogoče se bomo morali sprijazniti s tem, da je svet bolj 

čuden, kot smo si mislili. Vse kaže, da smo jezik matematike res izumili, vendar nam 

omogoča, da z njim odkrivamo ustroj vesolja. 

 

7. a razred 

Danes te čaka še pravokotni trikotnik in očrtana krožnica. V zvezku lahko kar nadaljuješ 

naprej. 

1. Nariši poljuben pravokotni trikotnik (en kot meri 90°) in mu očrtaj krožnico. 

Pomagaj si s primerom iz učbenika na strani 130/ 3 naloga (rešen primer). 

Kje leži središče očrtane krožnice v pravokotnem trikotniku? 

 

2. V učbeniku na strani 131 reši nalogo 4 a primer in nalogo 6.  

Rešeno nalogo 4. a mi pošlji na moj mail.  

To je to 😊 Lepe počitnice ti želim! 

mailto:lucija.ursic@oskosmac.si
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tuji-dokumentarni-filmi-in-oddaje/174682130
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tuji-dokumentarni-filmi-in-oddaje/174683744
https://4d.rtvslo.si/arhiv/tuji-dokumentarni-filmi-in-oddaje/174685571


7. b razred 

Danes zaključujemo s poglavjem o trikotnikih in bomo začeli z novim daljšim poglavjem o 

štirikotnikih. Če so še kakršne koli težave s trikotniki mi napiši.  

 

V preteklih letih si že zelo podrobno spoznal(a) dva štirikotnika – pravokotnik in kvadrat. 

Letos se boš spoznal(a) še z nekaj drugimi posebnimi štirikotniki.  

 

Danes pa te čaka malo bolj raziskovalna naloga.  

V svoji okolici ali spominu* (ali na internetu) poskusi najti  
čim več predmetov, ki so v obliki štirikotnika. Poskusi  
najti čim več različnih štirikotnikov. Ugotovi, kateri  
štirikotniki so najbolj pogosti in razmisliti, zakaj. 

 

 

V zvezek nato napiši naslov Štirikotniki in nariši nekaj teh primerov ter  
poimenuj, kaj je v taki obliki. Na primer: 

 

 

To je to 😊 Lepe počitnice ti želim! 

  

*Kaj pomeni v tvojem 

spominu? Da ni nujno, da ta 

predmet sedaj vidiš, ampak da 

veš, da to obstaja. Npr: šolsko 

igrišče je v obliki pravokotnika, 

ti ga sedaj ne vidiš, veš pa, da 

je take oblike. Zato ga lahko 

uporabiš kot primer. 

 



8. a razred 

V tem poglavju boš ugotovil(a), kako izračunamo število diagonal poljubnega večkotnika. Vsi 

večkotniki (razen trikotnika) imajo diagonale. Veš že, da so diagonale daljice, ki povezujejo 

dve nesosednji oglišči. Da lahko izračunamo število diagonal, moramo vedeti le, o katerem 

večkotniku se pogovarjamo. 

V učbeniku na strani 145 preberi, kako je Špela prišla do pravega obrazca. 

Nato v zvezek napiši naslov Diagonale večkotnika.  

Nariši dva različna konveksna večkotnika in jima nariši vse diagonale. Diagonale tudi preštej. 

Nato si prepiši: 
Število vseh diagonal v izbočenem ali konveksnem n-kotniku je: 

 

Preizkusi, če obrazec res drži tako, da izračunaš število diagonal za tvoja dva večkotnika.  

To je to 😊 Lepe počitnice ti želim! 

 

9. a razred 

Spodaj na slikah so rešitve sredinih nalog (od zadnjič). Nalogo 17 si lahko preverite na 

posnetku. Tisti, ki mi ni še nič poslal, naj mi pošlje sredine ali današnje naloge.  

V rešitvah so postopki »na dolgo«. Če izpustiš kakšen korak pri računanju, ni nič narobe, le da 

prideš do pravega rezultata. Zadnjič sem napisala, da ohranjaj korene in ne piši približkov. 

Pozabila sem dodati, da se to nanaša bolj na postopek med računanjem. Na koncu, pri 

rezultatu pa lahko pustiš s koreni ali pa izračunaš »do konca« - brez korenov.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=x7QIuW-qmZM&list=PLLQAIN7kF_GZff8ZsA-x3koTVW8bA0hg8&index=8&t=0s


 

 



Današnje naloge:  

Reši vsaj 2 od spodnjih nalog: 

Lažja naloga: Izračunaj površino in prostornino pravilne 3-strane prizme z osnovnim robom 4 

cm in višino 10 cm.  

Srednje težke: UČB str. 148/25 

Težja naloga: UČB str. 148/28 

Obrazložitev 28. naloge: pri 28. nalogi imaš podatek o pravokotnem preseku. Zraven je tudi 

slika, da si lažje predstavljaš. To je dejansko pravokotna ploskev, ki bi nastala, če bi prizmo 

prepolovili.   

 

Glede na to, da so sedaj počitnice in se ne bomo nekaj časa slišali, ti pošiljam tudi današnje 

rešitve. Ko rešiš nalogi, preglej rešitve. Če so kakšne težave, se seveda lahko obrneš name.  

 

Lepe počitnice ti želim! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



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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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

