
8. – MATEMATIKA – Navodila za delo za 1. 6. in 2. 6. 2020 

 

Ta teden se boste nadgradili znanje kvadru. Ker se bomo po dolgem času videli v šoli, vam pošiljam 

navodila za delo v ponedeljek in torek. V sredo bomo to obnovili in utrdili. 

Ogledal-a si boš, kako izračunamo površino in prostornino kvadra.  

Prejšnjo uro si izdelal mrežo kvadra in si izpisal lastnosti in formuli za izračun površine in prostornine 

kvadra. Danes pišeš kar dalje. 

 

Površino in prostornino kvadra si se učil že v 6. razredu, a za ponovitev si oglej naslednjo predstavitev- 

do 1:20. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oz8WP5tcrw4 

 

V tem delu videa imaš narisane tri mreže kvadra. Naj te spomnim na to, kar si si verjetno zapisal v 

četrtek: osnovna ploskev je ploskev, na katero postavimo kvader – imamo dve osnovni ploskvi, ki sta 

med sabo vzporedni in skladni. Robovi te ploskve so osnovni robovi kvadra (navadno sta a – dolžina in b 

– širina kvadra). Višini kvadra rečemo tudi stranski rob in ga označimo s črko c. Ostale ploskve so 

stranske ploskve, ki tvorijo plašč. 

Sedaj reši 1. nalogo v DZ na strani 121, nato pa še v zvezek 6. nalogo iz DZ s strani 122. 

 

Oglej si prejšnji video naprej do 5:20, nato pa izračunaj površino pri 4. nalogi na strani 122. Pri vsakem 

primeru si pusti še malo prostora, da boš kasneje dodal še prostornino. PAZI: z enotami lahko računamo, 

ko so med sabo enake, zato ti dam nasvet: pretvori vse dolžine robov v isto enoto preden računaš. 

Pretvorbo tudi zapiši pri izpisu podatkov. 

Nato si oglej še naslednji video – do 3:10 – predstavljeno imaš računanje prostornine kvadra. 

https://www.youtube.com/watch?v=DtF3V4fZrsw 

Sedaj reši 2. in 3. nalogo DZ na str. 121 – če ti dela težave 3., si oglej primer na strani 120 – Pomagaj si III. 

Nato reši 4. nalogo do konca. Reši še 10. in 11. nalogo s strani 122. Rešuj v zvezek. Izpiši si podatke, 

lahko si narišeš tudi skico, zapiši formule in izračunaj. Ne pozabi na odgovor. 

 

Nalog mi ni potrebno pošiljati, ker jih bomo skupaj pregledali v šoli. 

SE VIDIMO V SREDO ! 

https://www.youtube.com/watch?v=Oz8WP5tcrw4
https://www.youtube.com/watch?v=DtF3V4fZrsw

