
Osmi teden učenja matematike na daljavo 8.a 

Dragi učenci, po vsaki uri meni ali učitelju po elektronski pošti na naslov 

sonja.fajfar@guest.arnes.si ali bostjan.kolbl@guest.arnes.si pošljite dokaze o vašem 

delu in morebitna vprašanja. 

Vedno težje nam bo, ker delo na daljavo ni enostavno. Potrudite se po svojih močeh in 

zaupajte vase. 

Nadaljujemo s poglavjem Kocka in kvader.   

 

1.ura: UPORABA PITAGOROVEGA IZREKA V KOCKI 

Gre za izračun ploskovnih in telesne diagonale kocke z uporabo Pitagorovega izreka in 

računanje ploščine diagonalnega preseka kocke. 

1. Prepiši si  kriterije iz DZ 5  str. 111 v modrem okvirčku zgoraj. 

2. Nariši si 2 kocki (eno pod drugo –vmes spusti 5 vrstic). Poglej si razlago na 

povezavi:  https://www.youtube.com/watch?v=gRHZKzz9Y30&t=313s Ob ogledu si 

dopolnjuj zapise ob 1. kocki z obrazci in Pitagorovim izrekom.  Skico kocke dopolni 

s ploskovno diagonalo (diagonala kvadrata) in telesno diagonalo. Nauči se 

obrazca za d in d1. Pozor v DZ imate označeno telesno diagonalo z D, ploskovno pa 

z d. To je v različnih učbenikih različno. Vi pa uporabljajte tiste oznake, ki so 

vam bolj všeč. 

3. V drugi skici si pobarvaj diagonalni presek, si zapiši, da je to pravokotnik s 

stanicama a in d1. Prepiši izpeljavo in obrazec za ploščino diagonalnega preseka. 

4. Prepiši si rešene primere iz druge table. 

5. Reši  v DZ5 (114-118) naloge 1, 3, 4, 5 in 7 in si sproti preveri in popravi rešitve. 

6. Pošlji dokaze (zapiske in rešene naloge). 

2. ura: UTRJEVANJE 

Gre za ponovitev in utrditev računanja ploskovnih in telesne diagonale kvadra in kocke z 

uporabo Pitagorovega izreka v različnih nalogah. 

1. Ponovi vse o kvadru in kocki, tudi uporabo Pitagorovega izreka. 

2. Prepiši si rešena primera iz učbenika: str. 203 2. primer in str. 204 4.primer. 

Pri vsakem primeru prepiši nalogo (ali podatke in vprašanja), preriši skico in 

prepiši računske postopke in rešitev. 

3.  Reši  v DZ5 3 naloge iz uporabe Pitagorovega izreka v kvadru (108-110), ki jih  

še nisi. Preveri si rešitve in popravi napake. 

4. Reši  v DZ5 3 naloge iz uporabe Pitagorovega izreka v kocki (114-118), ki jih  

še nisi. Preveri si rešitve in popravi napake. 

5. Pošlji dokaze (zapiske in rešene naloge). 
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V četrtek pouk odpade – imaš dan dejavnosti. 

 

 

3. ura: UTRJEVANJE  

Gre za utrjevanje znanja o kvadru in kocki. 

1. Ponovi vse o kvadru in kocki. 

2. Reši  Ali si že mojster? v DZ5 (119-122).  

3. Preveri si rešitve in popravi napake. 

4. Pošlji dokaze. 

 

 

 

Želiva ti uspešno učenje !  Ne obupaj prehitro !  Zaupaj vase ! 

 

Učitelja:  Sonja Fajfar in Boštjan Kolbl 


