
 

 

11. teden: 1. 6. – 5. 6. 
 

    UVOD 

     ŠE VEDNO VELJA JASEN DOGOVOR PO POŠILJANJU DOKAZIL OPRAVLJENEGA DELA. 

     Tvoja dolžnost je, da pošlješ dokazila o svojem delu. 

     Če imaš težave pokliči, piši, oglasi se… Če ne gre drugače pošlji svoje dokazilo na 

     mail učiteljic. 

      UPOŠTEVAJ: 

 Tista pika ni decimalna pika in moraš za zapis decimalnega števila uporabljati vejico. 

 Ne pozabi, da ničel na koncu decimalnega števila ne pišemo. 

 Kratek odgovor zahteva zgolj zapis ustreznega števila, lahko zgolj vpis enote ali pa 

obojega. Pri slednjem je treba upoštevati, da je med številom in enoto presledek. 

Spremljaj objave v teamsih in dokazila - slike svojega dela vstavljaj v zvezek za predavanja 

po samopregledu svojega reševanja s pomočjo v teamsih objavljenih rešitev nalog 

oziroma rešitvami nalog iz učbenika na povezavi 

https://www.devetletka.net/gradiva/ucenci/matematika. VEČINA UČENCEV ŠE VEDNO NE 

UPOŠTEVA TEGA, ČEPRAV SI NA TO OPOZORJEN/-A  VSAK TEDEN. 

 

I. Pregled opravljenega dela.  

V prejšnjem tednu ste reševali kviz - preverjanje ploščina kroga-2. del. 

Nekateri ste bili zelo uspešni in čestitke.  

Ob vrednotenju lastnega znanja - ciljev, preverjanju znanja ste lahko ugotovili, kje imate 

primanjkljaj znanja. Poišči pomoč v učbeniku, DZ, e-učbenikih, posnetkih razlag,… in za pomoč 

povprašaj učiteljico. 

Tudi v naslednjem tednu boš reševal kviz. Bodi pozoren na obvestila.  

Kviz –Pitagorov izrek bo pripravljen za četrtek, 4. 6., ob 9.30.  

Na svoj elektronski naslov boste dobili povezavo za KVIZ –That Quiz, v katerem boste preverili 
svoje znanje o ploščini kroga, ploščini krožnega izseka, sestavljenih likih. 

OPOZORILA, posebej ko rešujete kvize preko aplikacij:  

https://www.devetletka.net/gradiva/ucenci/matematika


 

 

  Za zapis decimalnega števila uporabljamo vejico. Pika ni oznaka za dec. število.(3.5 ni 

enako 3,5 

 Ničel na koncu decimalnega števila ne pišemo(3,5 = 3,5000-je vrednost enaka, ničel 

na koncu ne pišemo). 

 Natančna vrednost pomeni, da zapišemo obseg, ploščine ,..s številom 𝜋. 

Med merskim številom in mersko enoto je v besedilni nalogi iz vsakdanjega  

življenja prepoznajo Pitagorov izrek in 

 nalogo rešijo (z računalom in brez njega (nestično; 2 cm, 5°, 99 %,…) 

 

 

1. PITAGOROV IZREK V PRAVOKOTNEM TRIKOTNIKU- SNOV-(1. URA )-DZ 

str. 86-89. 

                     

Prepiši snov v DZ str. 86. 

 

 

CILJI: 

 poznaš lastnosti pravokotnega trikotnika in poimenuješ stranice(ponovitev 
snovi 7. razreda), 

 raziščeš povezavo med ploščinami kvadratov nad stranicami pravokotnega 

trikotnika  

 poznaš in uporabljaš Pitagorov izrek, 

  izračunaš dolžino neznane stranice v pravokotnem trikotniku, 

 izračunaš obseg in ploščino pravokotnega trikotnika, 

 s pomočjo Pitagorovega izreka preveriš, ali je trikotnik pravokoten, 

 v besedilni nalogi iz vsakdanjega življenja prepoznaš Pitagorov izrek in 
nalogo rešiš (z računalom in brez njega), 

 uporabiš Pitagorov izrek v pravokotniku, kvadratu,… (direktne naloge), 

 izračunaš obseg in ploščino pravokotnika, kvadrata,… 
 



 

 

 
 

Zveza med ploščinami kvadratov nad stranicami pravokotnega 

trikotnika imenujemo PITAGOROOV IZREK. 
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Pomoč pri razlagi je spodnji posnetek. 

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

 

Zapiši rešen primer III. in IV. str. 87 v DZ. 

Zapiši rešen primer V. str. 88 v DZ. 

 

Odgovori in z računom utemelji ali je trikotnik s stranicami 9m, 15m in 13 m pravokoten? 

Reševanje: 

 

Odgovor:_______________________ 

 

Zapiši primere Pitagorejskih trojk: 

3 4 5 

5 12 13 

7 24 25 

8 15 17 

…  

 
  

Kaj so Pitagorejske trojice?  

Pitagorejske trojice so trojice naravnih števil (a, b, c), ki so stranice pravokotnega 

trikotnika in ustrezajo Pitagorovem izreku. 

Še sam jih nekaj poišči. 

 

 

 

2. PITAGOROV IZREK-utrjevanje-(2. URA )-DZ str. 88-89. 

Reši naloge v DZ str. 89/9, 10, 11.  

V zvezek reši naloge iz DZ str. 89/12, 13, 14, 15, 16. Obvezno nariši skico, 

zapiši podatke. Iz reševanja mora biti razviden rezultat. 

Tisti, ki želite več znanja reši nalogo DZ str. 90/18-izpolni tabelo. 

         Napiši vsaj tri zanimivosti o Pitagori.(Kdo je Pitagora? Kdaj je živel? Po čem je  

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


 

 

         znan, s čim se je ukvarjal?) 

 

3. PITAGOROV IZREK-preverjanje-(3. URA )- 

 

Najprej boš rešil preverjanje Pitagorov izrek v sliki, nato se boš naučil, kako uporabiti 

Pitagorov izrek v pravokotniku. 

           Reševal boš v četrtek, 4. 6. pri pouku matematike. 

 

Prepiši in se nauči snov iz DZ str. 91. 

Pitagorov izrek v pravokotniku-naslov v zvezku 

 

d-diagonala pravokotnika 

 

Spomni se: o= 2a+2b, o= 2(a+b), p = a∙ b, (S= a∙ b) 

 

Reši primer: Pravokotnik 

a= 4 cm 

b= 3 cm 

_______ 

d(diagonala)=? 

o(obseg) =? 
p(ploščina) =? 

 

           

  4. UPORABA PITAGOROVEGA IZREKA V KVADRATU- (4. URA )-DZ str.94   

PONOVI Pit. Izrek v pravokotniku 

 

Reši DZ str. 92/ nal. 31, 32.a 

 

Nato zapiši in se nauči. Pit. Izrek v kvadratu DZ str. 94. 

 



 

 

 
 

Torej, če je dana stranica a, lahko takoj zapišemo dolžino diagonale. 

Če je potrebno, lahko zapišemo vrednost √2 ≈ 1,41 in izračunamo( Se spomniš, da je to 

neskončno iracionalno število). 

 

Zapiši rešen primer I. 

Kvadrat 

Podatki:         Skica:                                Reševanje: 

a= 3 cm  

d= ?  

o= ? 

p= ? 

 

 

Ponovitev. 

Reši naloge v DZ str.95/42, 43, 44a, 46. 

 

Po lastni presoji se loti še kakšne besedilne naloge s strani 93 in 96   

          Kar nekaj nalog ti je še ostalo nerešenih. Če potrebuješ vaje, utrjevanje se jih    

         loti. 

         Saj veš: VAJA DELA MOJSTRA.  

           V pomoč so ti povezave za osvajanje snovi in utrjevanje: 

  
      https://eucbeniki.sio.si/vega2/244/index3.html 

 
A. Canzutti 

https://www.youtube.com/watch?v=1eYLWOJ3Sp4 

 

https://eucbeniki.sio.si/vega2/244/index3.html
https://www.youtube.com/watch?v=1eYLWOJ3Sp4


 

 

A. Škraba: 

        https://www.youtube.com/watch?v=x-Ro-oR-cmU 

 

       http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/sola/2000/di/GolobJ/pitagora/index.html 

 

 
        Vsa vprašanja naslovi na naslov učiteljic za matematiko. 

bojana.zorko@guest.arnes.si ali( bojana.zorko@gmail.com) 

 

              mihaela.remic@guest.arnes.si 

 

       Pripravili učiteljici M. Remic in B. Zorko
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