
Obdobje: 14. 4. – 17. 4. 

 

Dragi učenec/učenka!  

Svetujeva, da naloge opraviš v dnevu, ko imaš predmet na urniku.  

Ker je delo nadomestilo za ure pouka, ki bi jih sicer opravil/-a v šoli, 

pričakujeva, da bo opravljeno v skladu s spodaj napisanimi navodili. Po 

povratku v šolo bova pregledali tvoje opravljeno delo. V primeru vprašanj 

ali težav nama pošlji sporočilo na naslov marjetka.novak@guest.arnes.si , 

mihaela.remic@guest.arnes.si .  

Ta teden boš ponovil/-a svoje znanje o obsegih in ploščinah, ki si ga že 

spoznaval/-a tako v 5. kot v 6. razredu. 

Naučil/-a se boš tudi, kako izračunamo obseg in ploščino trikotnikov. 

 

Želiva ti lep in zdrav teden.    

M. Novak in M. Remic                                                                                  
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1. OBSEG IN PLOŠČINA LIKA (16. in 17. URA) 

Obravnava nove učne vsebine 

Uporaba SDZ2 in zvezka ter spletne strani ucim.se 

Pomagaj si z učbenikom na str. 158, 159 (Poglavje VEČKOTNIKI) 

 V zvezek napiši naslov: OBSEG IN PLOŠČINA LIKOV 

 Zapišeš definiciji obsega in ploščine lika (SDZ2 str. 115) 

 Iz Nauči se na strani 115 prepišeš enote za merjenje dolžine in 

ploščine. Rešiš nalogi 6 in 7 na strani 119.  

 Rešiš interaktivno nalogo Ploščina pravokotnika / Živalski vrt: 

https://www.ucimse.com/razred7/naloga/geometrija/2710 

 

 V zvezek skiciraj pravokotnik in kvadrat.  

 Zapišeš obrazca za izračun obsega in ploščine. Pravilnost zapisov 

preveriš v Nauči se na strani 115.  

 Rešiš nalogo 8 na strani 119. 

 Rešiš interaktivno nalogo, kje like preoblikujejo v ploščinsko enake 

pravokotnike Ploščine likov / Sestavi pravokotnik. 

 

 V zvezek rešiš primere Pomagaj si I in II na straneh 116 in 117. Zelo 

pazljivo rešiš še Pomagaj si II, kjer se pojavijo nove enote. 

 

Utrjevanje znanja in domača naloga 

 V SDZ2 rešiš naloge na straneh 117, 118.  

 Na str. 119 rešiš naloge: 6, 7, 8, 9 in 10.  

 Uspešnejši učenci rešiš naloge 6, 7, 8a, 9a, 9c, 12 in 13. 

 Na spletni strani (UCIMSE): 

https://www.ucimse.com/razred7/naloge/geometrija 

CILJI: 

 ponovim pojem obseg lika, 

 izračunam obseg poljubnega lika, če so dane dolžine njegovih 

stranic, 

 ponovim pojem ploščina lika, 

 računam ploščine sestavljenih likov, 

 ugotovim, ali sta dana lika ploščinsko enaka, 

 ponovim računanje obsega in ploščine pravokotnika in kvadrata, 

 izračunam obseg in ploščino pravokotnika, ki je narisan v 

koordinatni mreži, 

  

 ponovim pretvarjanje dolžinskih in ploščinskih enot 
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o reši naloge pod poglavjem GEOMETRIJA: 

 Ograja okoli lika obseg lika. 

(https://www.ucimse.com/razred7/naloga/geometrija/2409) 

 Okrog in okrog obseg 

(https://www.ucimse.com/razred7/naloga/geometrija/2426) 

 Piščanci obseg in ploščina 

(https://www.ucimse.com/razred7/naloga/geometrija/2411) 

 Preštej kvadratke ploščina lika 

(https://www.ucimse.com/razred7/naloga/geometrija/2410) 

 

2. OBSEG IN PLOŠČINA TRIKOTNIKA (18. in 19. URA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obravnava nove učne vsebine 

Uporaba SDZ2 in zvezka ter spletne strani ucim.se 

Pomagaj si z učbenikom na str. 163, 164 (Poglavje TRIKOTNIKI) 

V zvezek napiši naslova (OBSEG IN PLOŠČINA TRIKOTNIKA) in prepiši 

obrazce in primere (razlage Maje in Marka ne prepisuj, ampak si jih samo 

preberi):  

 

 

CILJI: 

 trikotnik preoblikujem v ploščinsko enak pravokotnik, 

 zapišem obrazca ter izračunam obseg in ploščino 

trikotnika, 

 izračunam ploščino različnim vrstam trikotnikov. 

 rešujem besedilne naloge, povezane s ploščino in 

obsegom trikotnika 
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Izračunaj obseg trikotnika ABC s podatki a=1,2 dm, b=8 cm in c=7,5 cm. 

Namig: 

 

 

 

V zvezek načrtaj trikotnik ABC, ki ima za dolžine stranic tri zaporedna naravna števila. Obseg 

trikotnika je 15 cm. 

Namig: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Namig: 

 

 

Rešitev: 

 

 

 



IZREŽI DANI TRIKOTNIK ali SAM NARIŠI POLJUBEN TRIKOTNIK 

 Dani trikotnik preoblikuj v ploščinsko enak pravokotnik. 

 

 V SDZ2 rešiš Pomagaj si I, II, III in IV na straneh 121 in 122. 

 

IV. Utrjevanje znanja in domača naloga 

 reši naloge v SDZ na straneh  

o 122, nalogi 14 in 15 

o 123, nalogi 17, 23 

o in 124, nalogi 27 in 28 

o Uspešnejši učenci rešijo naloge od 32 do 35. 

 

Poglej si videoposnetka oz. razlago za ploščino in obsege na teh 

povezavah: 

 https://astra.si/ploscina-in-obseg/ 

 https://astra.si/ploscina-kvadrata-primer/ 
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