
Ta teden si boš ogledal, kaj je prizma in kaj piramida in kako naredimo njuni mreži. Ponovili bomo, kako 

izračunamo obseg lika in kakšne so enote za dolžino – ponovili bomo pretvarjanje. 

Besedilo, ki je zapisano poudarjeno, si zapišeš v zvezek. Natančna navodila za delo so podčrtana. Kar je 

zapisano z navadno pisavo, je le tebi za pomoč in v dodatno razlago. 

Nič ni potrebno printati. Vsa snov (razen dodatne naloge – mreže prizme, ki ima osnovno ploskev 

paralelogram – zapisano z zeleno), so osnovne – za vse. 

 

30. 3. 2020 

 

Danes si boš ogledal, kaj je prizma in kaj piramida. 

Napišeš naslov: PRIZME IN PIRAMIDE 

 

O nekaterih prizmah smo se učili že prejšnji teden. To sta kvader in kocka. Obstajajo pa še drugačne prizme. 

Oglej si jih v DZ na strani 61.  

 

V zvezek si prepiši naslednje trditve, ki veljajo samo za prizme, ki jih bomo mi spoznali. Nariši tudi sliko 

prizme v poševni projekciji, kot je na spodnji sliki (nariši kvader, da ti bo lažje) in zapiši poimenovanje ploskev 

in robov. 

1. Prizma je oglato geometrijsko telo, ki je omejeno z dvema skladnima in vzporednima . večkotnikoma 
(trikotnikom, štirikotnikom, petkotnikom…) in s pravokotniki. 

Osnovno ploskev prizme predstavljata skladna in vzporedna večkotnika. 

Stranske ploskve prizme pa tvorijo pravokotniki. 

Osnovni robovi so robovi, ki omejujejo osnovno ploskev. Prizmo poimenujemo po številu robov na 
osnovni ploskvi – tristrana (če je osnovna ploskev trikotnik), štiristrana (če je osnovna ploskev 
štrikotnik), petstrana (osnovna ploskev je petkotnik)… 

Vsi ostali robovi se imenujemo stranski robovi in so vzporedni ter enako dolgi. 

 

 
Zapiši si še o piramidi, a le o tem, kaj je in o njenih ploskvah 

https://si.openprof.com/ge/images/105/prizma_lastnosti_2.jpg


2. Piramida je oglato geometrijsko telo, ki je omejeno z večkotnikom in trikotniki. 

Osnovna ploskev piramide je pravilen večkotnik. Pri tristrani piramidi je enakostranični trikotnik, pri 
štiristrani piramidi je kvadrat, pri šeststrani piramidi je pravilen šestkotnik,..  

Stranske ploskve piramide so enakokraki trikotniki. Plašč piramide tvori toliko trikotnikov, kot je 
stranic na osnovni ploskvi. 

Poglej si to še v DZ na str. 62. 

V DZ reši naslednje naloge: str. 63/ 74., str. 64 / 75. naloga  

Ni mi potrebno nič pošiljati. 

 

 

31. 3. 2020  

Danes si boš ogledal, kako naredimo mrežo prizme in piramide. Mrežo boš tudi izdelal. Navodila boš dobil za 

izdelavo telesa pri matematiki in še nadgradnjo – kako jo izdelamo pri tehniki! 

 

Napiši naslov: MREŽA PRIZME IN PIRAMIDE 

 

Ker si mrežo kocke in kvadra že izdelal, boš danes izdelal mrežo tristrane prizme in, če želiš in ti je v veselje, 

še štiristrane, ki ima za osnovno ploskev paralelogram. 

1. Mreža tristrane prizme 

 

Na sliki imaš mrežo tristrane prizme. Izdelaj mrežo iz papirja in jo prilepi v zvezek ali pa jo nariši v zvezek. 

Mreža mora imeti naslednje podatke: 

Osnovna ploskev – trikotnik - je enakostranični. Njegova stranica meri 4 

cm. Stranske ploskve po pravokotniki, ki imajo eno stranico dolgo 4 cm – 

to je stranica trikotnika, druga pa naj meri 3 cm. Uporabljaj geometrijsko 

orodje (geotrikotnik, šestilo). 

Slika mreže te tristrane prizme: 

 

Za tehniko boš izdelal novo mrežo te prizme. 

Navodila: Lani smo pri TIT izdelovali škatlico ne da bi sploh vedeli, da je to prizma. Iz tršega papirja ali 

lepenke izdelaj prizmo z zgoraj navedenimi podatki. Premisli, kaj moraš še dodati, da jo boš lahko zlepil/a. Na 

trši papir ali lepenko nariši mrežo prizme z »dodatki« in jo izreži. Uporabi žlebne ali zarezne pregibe in mrežo 

prepogni po ustreznih črtah. Mrežo zlepi v prizmo. 

Razmisli: To prizmo bi radi uporabili kot embalažo za bombone (podobno kot čokolada Toblerone). Kako jo 

boš izdelal/a, da se bo lahko odpirala in zapirala? 



Izdelek fotografiraj in fotografijo pošlji po elektronski pošti na naslov: tomaz.mavric@os-komen.si Pripiši še 

ime in priimek. Kako se imenujejo »dodatki«? 

Če želiš izdelati še štiristrano prizmo s paralelogramom v osnovno ploskvi: premisli, kako bi to naredil – nariši 

si skico, če ti bo lažje. Paralelogram ima naslednje podatke: a = 5 cm, b = 3 cm, α = 70°. Višina prizme (to je 

tudi druga stranica pravokotnikov) je 2 cm. 

2. Mreža štiristrane piramide 

Pa še mreža piramide. Izdelal in prilepil ali narisal v zvezek boš 4 - strano 

piramido, ki ima osnovni rob (stranico kvadrata) dolgo 3 cm, stranske 

ploskve pa so enakokraki trikotniki, ki imajo eno stranico – osnovnico 3 cm, 

ostali dve (kraka) pa sta dolgi 4 cm. 

Slika mreže te piramide: 

Za tehniko boš izdelal novo mrežo te piramide. 

 Navodila: Pri prejšnji nalogi si izdelal/a prizmo. Iz tršega papirja ali lepenke 

izdelaj piramido z zgoraj navedenimi podatki. Premisli, kaj moraš še dodati, da jo boš lahko zlepil/a. Na trši 

papir ali lepenko nariši mrežo prizme z »dodatki« in jo izreži. Uporabi žlebne ali zarezne pregibe in mrežo 

prepogni po ustreznih črtah. Mrežo zlepi v piramido. 

Razmisli: To piramido bi radi uporabili kot embalažo za bombone (podobno kot kornet od sladoleda). Kako bi 

jo moral izdelati, da bi se lahko odpirala in zapirala? Ni potrebno, da se piramida res odpira. 

Izdelek fotografiraj in fotografijo pošlji po elektronski pošti na naslov: tomaz.mavric@os-komen.si Pripiši še 

ime in priimek. Katera ploskev piramide bi se morala odpirati, da bi bilo to tehniško najbolj racionalno? 

 

Za matematiko pošlji sliko tvojih mrež v spletno učilnico (najraje) ali na mail barbka.mahnic@os-komen.si 

 

1. 4. 2020 

Danes boš ponovil pretvarjanje dolžinskih enot. 

Naslov: DOLŽINSKE ENOTE  

 

V zvezek si zapiši : 

1. Dolžina je razdalja med dvema točkama. Merimo jo z dolžinskimi enotami kilometer, meter, 

decimeter, centimeter, milimeter.  

Pretvarjanje dolžinskih enot: 

     ∙ 1000       ∙ 10             ∙ 10            ∙ 10 

 
km   m   dm   cm   mm 

 

    : 1000       : 10              : 10         : 10 

Razlaga, ki si je ne pišeš v zvezek: 

mailto:tomaz.mavric@os-komen.si
mailto:tomaz.mavric@os-komen.si


Ko pretvarjaš iz večje enote v manjšo, dobiš večje število (npr. 1,5 m = 150 cm) – številko pri večji enoti 
pomnožiš s pretvornikom. Ko pa pretvarjamo iz manjše enote v večjo, delimo s tem pretvornikom (npr. 
12600 mm = 12,6 m). 
Primer pretvarjanja – sem zapisala na dolgo, da boste mogoče lažje razumeli. Navadno zapišemo le prvi in 

zadnji del. 

23 𝑚 = 23 ∙ 1 𝑚 = 23 ∙ 10 𝑑𝑚 = 230 𝑑𝑚  

45,7 𝑚 = 45,7 ∙ 1 𝑚 = 45,7 ∙ 10 𝑑𝑚 = 457 𝑑𝑚 

0,06 𝑑𝑚 = 0,06 ∙ 1 𝑑𝑚 = 0,06 ∙ 100 𝑚𝑚 = 6 𝑚𝑚 

756 𝑐𝑚 = 756 ∙ 1 𝑐𝑚 = (756 ∶ 100) 𝑚 = 7,56 𝑚 

18 𝑚 = 18 ∙ 1 𝑚 = (18: 1000) 𝑘𝑚 = 0,018 𝑘𝑚 

Pretvarjanje z uporabo tabele: 
V vsako polje vpišemo po eno števko, saj je 10 cm = 1 dm, 10 dm = 1 m, 1000 m = 1 km. 
Številke pred vejico (celi del) nam vedno povedo, koliko je tistih enot, ki so zapisane za številko. Prva števka 
za vejico so desetine te enote, druga stotine enote… 
 
V polje pod posamezno enoto zapišeš ustrezno številko. Manjkajoča polja dopolniš z ničlami. Pazi : npr. 4 m 8 
cm = 408 cm = 4,08 m (vmes so še dm). 
 
 
Prepiši v zvezek: 
2.  

5, 1 4 m    12, 7 8 9 km 
 

 m   dm  cm                      km      m 
 
 

km m dm cm mm  

     5 1 4  5,14 m = 51,4 dm = 514 
cm 

 1 2 7 8 9 0 0  12,789 km = 12789 m = 1 
278 900 cm 

     3 4 7  34,7 dm = 3,47 m 

      5 0 4 0 3 504 dm 3 mm =  
= 50,403 m = 50403 mm 

  1 0 0 6 0 8 0 1 km 6 m 8 cm = 
= 1 006 080 mm 

 
Nato reši nalogo iz DZ na strani 119 / 6.  Rešuj v zvezek. 

 
 
Utrdi pretvarjanje dolžine na spletni strani:  
https://www.thatquiz.org/sl-n/naravoslovje/merske-enote/ 

To boš v naslednjih urah še potreboval. 

Navodila za uporabo spletne strani: 

Nastaviti (obkljukati) moraš, kaj boš pretvarjal: 

https://www.thatquiz.org/sl-n/naravoslovje/merske-enote/


 

Na levi: dolžina pomeni število pretvarjanj (svetujem ti kar 10), stopnja: višja stopnja pomeni težje primere. 

Lahko začneš s številko 2, nadaljuješ s 3, 6 (niso težki), 4, 5 – to naj bi znal že v 6. razredu! 

Obkljukaj pretvarjanje, razdalja, vse pretvorbe. 

Na desni imaš izpisano število pravilnih in število napačnih odgovorov ter čas, ki si ga porabil. Ko zaključiš, ti 

zapiše, koliko odgovorov je bilo pravilnih. Za napačne pa napiše tvoj in pravilen odgovor, kar je super. Saj veš, 

iz napak se učimo! 

Poskusi rešiti brez napak, tudi če bo zato čas malo daljši. Če ne gre drugače, si pomagaj s tabelo (nariši si jo 

na en list in jo tam izpolnjuj). 

Prepiši v zvezek in pretvori: 
3. Pretvori. 

55,2 m  = _______  dm 

 

12 cm  =   m 
 

2,13 m  =  _______ cm 

 

4500 

 

mm  =   dm 
 

3,55 km  =  _______ m 

 

5430 m  =   km 
 

46000 cm  =  _______ mm 

 

1212   cm  =   m 
 

543,2 dm  = _______  cm 

 

55 dm 
         
=   m 

 

8,34 km  =  _______ dm 

 

72,3 cm =   dm 
 

34 m  =  _______ mm 

 

345 dm  =   km 
 

1250 dm  =  _______ mm 

 

6250 mm  =   m 
 

0,15 km  = _______ m 

 

93,9 mm  =  cm 
 

2,62 cm  = _______  mm 

 

256 cm  =   m 
 

 



V spletno učilnico mi pošlješ sliko iz zvezka. 
 
 
2. 4. 2020 

Danes boš ponovil, kaj je obseg lika. 
 
Napiši naslov: OBSEG LIKA 
 
 
Iz DZ na str. 115 si prepiši, kaj je obseg lika in kako ga označimo. 
 
1. Obseg je … 
Na naslednji strani si oglej, kako izračunamo obseg nekega lika. (DZ str. 116 – Pomagaj si I. (samo obseg!)  
 Zapiši si še obrazec: 
o … obseg 
o = a + b + c + d .. obseg štirikotnika 
2. Nariši štirikotnik in izračunaj njegov obseg. 
 
 
Podatke, dobljene z merjenjem, zapiši. Uporabi tudi obrazec za obseg, 
Zapiši v zvezek: 

3. Izračunaj obseg lika, če so dani podatki. Uporabi obrazec za obseg. 

a) trikotnik      b) štirikotnik 

a = 5 cm  o = a + b + c   a = 2,5 dm = 25 cm  o = a + b + c + d 

b = 3 cm  o = 5 + 3 + 6   b = 0,07 m = 7 cm  o = 25 + 7 + 18 + 21 

c = 6 cm  o = 14 cm   c = 18 cm   o = 71 cm 

o = ___ cm      d = 210 mm = 21 cm 

       o = ______ cm 

4. Sam določi dolžine stranic enega trikotnika in enega štirikotnika in izračunaj obseg tega lika. 

 

5. Zapiši, kje bi lahko v življenju uporabljal obseg nekega lika. Zapiši vsaj tri primere. 

V spletno učilnico mi pošlješ sliko iz zvezka. 

 

 


