
Pozdravljeni, šestošolci in vaši starši. 

Pa gremo v 2. teden učenja matematike na daljavo. Upam, da ste uspešni pri branju nalog in da se znajdete pri 

iskanju spletnih gradiv.  

V nadaljevanju so navodila za uro spoznavanja vrst kotov. Ne se ustrašit, ker je na 3 straneh. Vso razlago, učne 

liste sem zbrala na enem mestu.  

Učenci lahko sami preberejo navodila, razlago, zapišejo v zvezek. Zelo so samostojni in sposobni. Čas učenja 

matematike na daljavo naj ne bo več kot 45 minut (1 šolska ura).  

Vsake povratne informacije bom vesela. V kolikor boste imeli težave pri reševanju nalog, dostopu do spletnih 

strani, mi lahko kadarkoli pišete na  andreja.budna@oskrsko.si  .    Ostanite zdravi. Andreja B. 

Ura 5  -  Naslov v zvezek: VRSTE KOTOV 

Učenci, danes bomo nadaljevali s koti.  

1) (Ponovitev prejšnje ure) Za ogrevanje reši nalogo:  

v zvezek preriši kot in točke, nato zapiši 

- točke, ki ležijo v notranjosti kota, 

- točke, ki ležijo v zunanjosti kota, 

- točke, ki ležijo na meji  označenega kota, 

- točka, ki določa vrh kota. 

 

 

 

2) Preberi zgodbo:  

Brane je odšel v živalski vrt. Opazil je krokodila, ki sta 

odprla gobec. Eden je imel bolj razprt gobec kot drugi. 

V katerem primeru je kot večji, prvem  ali drugem?  

 

Ko ima krokodil bolj razprt gobec, je kot, ki ga oklepata 

njegovi čeljusti, večji.    

 

Na sliki vidiš, da kote lahko označujemo tudi z grškimi črkami:  

�  (beremo: alfa),  � (beremo: beta),   �  (beremo: gama),  �  (beremo delta)  

 

3) Da boš lažje razumel današnjo snov, si najprej preberi besedilo v učbeniku na strani 173. 

Osnovna enota za merjenje kota je 1 kotna stopinja in jo označimo 1°. 
Manjši enoti pa sta: 1 kotna minuta  1ʹ in   1 kotna sekunda 1ʺ .        1° = 60ʹ            1ʹ = 60 ʺ 
Velikost kota izmerimo s pomočjo kotomera, ki ga imamo na geotrikotnikih. 

 

A danes ne bomo še merili kotov, saj ti bom veliko lažje to razložila, ko bomo skupaj v šoli. 
 

4) Ker ti ne morem razložiti v razredu, si preberi, katere vrste kotov poznamo glede na velikost 

kota: 

- na naslednji strani lista (priloga 1) ali  v učbeniku, na strani 183   
ali  v samostojnem delovnem zvezku (www.irokus.si  SDZ -3.del str. 84, 85)   
 

… in  zapiši/prepiši v zvezek vrste kotov (uporabi barvice) 

 

5) VAJE: SDZ-3.del, str. 85 nal.1, 3   (PRILOGA 2) 

(www.irokus.si  SDZ -3.del str. 84, 85) preriši in reši naloge v zvezek 

NEOBVEZNO: Z dvema barvicama ali dvema palicama sestavi različne vrste kotov.  



PRILOGA 1: VRSTE KOTOV (učbenik Učim te, 6.r.) 

 

 (Samostojni delovni zvezek) 



PRILOGA 2:  VAJE - Samostojni DZ-3.del, str. 85 nal.1, 3  

 

  

3. Zapiši vrsto kota: 

 
 

   

 

 

 



Ura 6  -  Naslov v zvezek: ENOTE ZA MERJENJE KOTOV 

1) Preberi in si zapiši v zvezek, kaj je pomembno. 

  

  
 

  

2) Vaje: učb.,  str. 182,  nal. 1 a, c, d, f, h in j  

                                     nal. 2 a, c, d 

 



Ura 7  -  Naslov v zvezek: RAČUNANJE S KOTI  

Danes se boš naučil, kako se računa (sešteva in odšteva) s koti 

1) Preberi razlago  spodaj  in   zapiši/prepiši v zvezek, kaj je pomembno. 

    1° = 60ʹ 

 

Razlago si lahko prebereš tudi učbeniku  d-MATEMATIKA 6  na spletni strani  www.ucimte.com  

 (https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000131#/stran147) 

 

2) Vaje: učb., str. 182, nal. 3. a, c, d, f  

                                          4. a, c, d, f 

 

 


