
Dragi učenec, učenka! 
 
Pa smo znova skupaj. Upamo, da si lepo preživel prvomajske počitnice. 

V prihodnjih tednih bomo vsak teden preverili tvoje znanje s pomočjo kviza ali pisnega preverjanja 

znanja. Preverjali bomo snov, ki jo je bilo treba usvojiti v času dela od doma, pa tudi tisto od prej. 

 
Ta teden boš opravil snov v zvezek, kviz v spletni učilnici in se videl v živo s svojim učiteljem  

matematike.  
 
Za prvi uri poskrbi enako kot si doslej. Snov prepiši in preriši, reši naloge, svoje delo poslikaj in  

pošlji v pregled svojemu učitelju matematike do nedelje, 10. 5. 2020.   

Za tretjo uro boš potreboval svoje geslo za dostop v spletno učilnico. Kviz za preverjanje znanja 

(dolžinske in ploščinske enote; obseg in ploščina pravokotnika in kvadrata; kot) boš reševal v spletni 

učilnici. Kviz bo na voljo v četrtek, z začetkom ob 12.00 do 13.00, za vse zamudnike pa v petek  

od 15.00 ure dalje do nedelje zvečer. 

Rezultati kviza bodo namenjeni izključno preverjanju tvojega razumevanja snovi, ki si jo opravil 
v času dela od doma in NE bodo podlaga za nobeno oceno.  
 

Za srečanje v živo pa že imaš povezavo (preveri jo v dohodni pošti na e-mailu, po katerem pošiljaš 

opravljeno delo). 

 
Na koncu vsake učne enote ovrednoti svoje znanja. 
 
 
 
                        Tvoji učitelji za matematiko 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. KROŽNICA IN KROG 

Najprej si oglej posnetka, nato si snov prepiši in preriši v zvezek. 

1. posnetek: Krožnica 1: https://youtu.be/vC9gIqJmTYk   

2. posnetek: Krog: https://youtu.be/xTZIDxpDTXU 
 

                         
           polmer                krog 
                        
                           
     središče                   krožnica 
 
 
                          premer 
 
 
 

- Krožnica (k) je sklenjena kriva črta, sestavljena iz množice točk, ki so od središča (S) enako 

 oddaljene.  

- Polmer ali radij (r) je razdalja med središčem krožnice in poljubno točko na krožnici.  

Zapis z matematičnimi simboli: k(S, r) – krožnica k s središčem v točki S in polmerom r.  

- Premer (d) je daljica, ki povezuje dve točki na krožnici in poteka skozi središče krožnice (d = 2r). 

- Krog (K) je lik, ki ga omejuje krožnica. H krogu pripada vsaka točka, ki je od središča kroga 

oddaljena za polmer ali manj. Množica točk med središčem in krožnico je notranjost kroga. 

Zapis z matematičnimi simboli: K(S, r) - krog s središčem S in polmerom r.   

Vaja: Oglej si sliko in odgovori.  

a) Katere točke ležijo znotraj kroga? __________ 

b) Katere točke ležijo na krožnici? __________ 

c) Katere točke ležijo zunaj kroga? __________ 

 

 
 
 
Oglej si posnetek.  

3. posnetek: Krožnica 2: https://youtu.be/6tEACnbovzs 
 

Poglej si še rešena primera iz učbenika na strani 187. 

Reši naloge 1, 2, 8 iz učbenika na strani 188. 

Pa še težja naloga – izziv za učence (nalogo rešiš, če želiš). 

Učbenik stran 188, nalogi 9, 11. 
 

Predlagam, da pregledaš tudi učno gradivo iz e-učbenika.  

Povezava: https://eucbeniki.sio.si/matematika6/545/index.html (strani 608–615). 
 

Samovrednotenje: 

Vem, kaj je krožnica. Vem, kaj je krog. Vem, kaj je polmer. Vem, kaj je premer. 

☺   ☺   ☺   ☺   
 

 

 

https://youtu.be/vC9gIqJmTYk
https://youtu.be/xTZIDxpDTXU
https://youtu.be/6tEACnbovzs
https://eucbeniki.sio.si/matematika6/545/index.html


2. KROŽNICA IN PREMICA 

Najprej si oglej posnetka, nato si snov prepiši in preriši v zvezek. 

1. posnetek: Krožnica in premica: https://youtu.be/qNLGRTjsERE 

2. posnetek: Tetiva: https://youtu.be/OrIJ-MSm5wc 

 

Premica, ki s krožnico nima nobene skupne točke,  

je mimobežnica.  

  k ∩ m = { }   

 

 

Premica, ki ima s krožnico eno samo skupno točko, v kateri 
se krožnice dotika, je tangenta ali dotikalnica.  
Skupna točka je dotikališče.  

  k ∩ t = { T }   

Tangenta je vedno pravokotna na polmer. 

 

Premica, ki ima s krožnico dve skupni točki,  

je sečnica ali sekanta.  

  k ∩ s = { A, B }   

Daljica, ki povezuje dve točki na krožnici, je tetiva.  

Najdaljša tetiva je premer kroga. 

  
 

Poglej si še rešene primere iz učbenika na strani 192 in 193. 

Reši naloge 1, 3, 7 iz učbenika na strani 193. 

Pa še težja naloga – izziv za učence (nalogo rešiš, če želiš). 

Učbenik stran 193, nalogi 8, 9. 

Predlagam, da pregledaš tudi učno gradivo iz e-učbenika.  

Povezava: https://eucbeniki.sio.si/matematika6/546/index.html (strani 616–622). 

 
 

Samovrednotenje: 

Vem, kaj je mimobežnica. Vem, kaj je tangenta. Vem, kaj je sekanta. Vem, kaj je tetiva. 

☺   ☺   ☺   ☺   
 

 

 

 

https://youtu.be/qNLGRTjsERE
https://youtu.be/OrIJ-MSm5wc
https://eucbeniki.sio.si/matematika6/546/index.html

