
ČETRTEK, 14. 5. 2020 

MATEMATIKA 

Krog in krožnica – risanje polmera 

Rešitve (sreda, 12. 5.): 
 

 
 
 

Upam, da ti risanje krožnic ne dela prevelikih težav. Da preveriš, ali rišeš pravilno, si oglej naslednje posnetke in ob 
ogledu vadi risanje krožnic: 

https://www.youtube.com/watch?v=e8htKck125g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nsv1NBLPetw 

 

Ko rišemo krožnico, kjer je dolžina polmera zapisana, moramo biti pozorni, da dolžino natančno odmerimo v šestilo. 
To naredimo s pomočjo geo-trikotnika ter šestila, in sicer tako, da en krak šestila nastaviš na število 0, drugega pa 
raztegneš do željene razdalje (npr. 3 cm)  Ko natančno odmeriš, primi vrh šestila z dvema prstoma in razdalje ne 
premikaj več. 

Za lažje razumevanje, si oglej posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=q7NYkL-l3ns 

V zvezek zapiši naslov Vaja in nariši krožnice: 

r1 = 2 cm 

r2 = 3 cm 5 mm 

r3 = 4 cm 

 

Reši naloge v DZ na strani 12. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e8htKck125g
https://www.youtube.com/watch?v=nsv1NBLPetw
https://www.youtube.com/watch?v=q7NYkL-l3ns


SLOVENŠČINA 

Katere podatke vsebuje telefonski imenik? 
 
TO URO BOŠ POTREBOVAL RAČUNALNIK. 
 
SDZ 2, str. 102 
 

1. naloga 

Prepoznaš pikotograme? Kaj pomenijo? 
 

     2. naloga 

     Telefonski imenik obstaja tudi na spletni strani. 

     Si že kdaj uporabljal telefonski imenik? Zakaj si ga uporabljal?  

     3. naloga 

     Uporabi spletno stran www.itis.si po korakih, ki so zapisani.  

     Poišči tel. številko Slovenskega šolskega muzeja in jo napiši.  

4. naloga 
Kaj označujejo piktogrami pred telefonskimi številkami? 
 

• SDZ 2, str. 102, 103 
5. ,6. naloga 
Na spletni strani www.itis.si poišči telefonske številke in jih prepiši.  
 

• SDZ 2, str. 103 
Razmisli in odgovori.  

Sodeluj v vodenem pogovoru o iskanju telefonskih številk, o telefonskih številkah, ki jih je dobro znaš na pamet in 
o tem, kaj narediš, če pokličeš napačno telefonsko številko.  

Dopolni in pomni. 

Povzemi, kaj je telefonski imenik in katere podatke vsebuje, tako da najprej preberi besedilo, nato vstavi 
manjkajoči besedi.  

 

 

LIKOVNA UMETNOST 

Risanje na večje risarske podlage 

Danes se boš preizkusil v risanju na večje podlage. Doma poišči čim večji kos papirja ali kartona. Še najbolje je, da 
rišeš, če imaš možnost, zunaj, na asfaltu ali drugi površini. Vendar le, če se starši strinjajo  

Narišeš lahko karkoli želiš, bodi pozoren le na to, da bo risba primerno velika, glede na velikost podlage na katero 
rišeš. Uporabi svojo domišljijo in naj nastanejo risbe, ki bodo popestrile vaše dvorišče. Vesela bom, če mi fotografije 
svojega ustvarjanja pošlješ na moj e-naslov. 

Prijetno ustvarjanje ti želim! 

 

 

http://www.itis.si/
http://www.itis.si/

