
MATEMATIKA (4. b)

naslov naloge način dela oddaja/preverjanje pomoč učencem

Da bi učenci laže sledili in ne bi bilo pretežko za učence, smo se po 
dogovoru z aktivom odločili, da pisno deljenje izpustimo, dokler se ne 
vrnemo v šolo. NALOGA UČENCEM: Vsak dan ponavljajte 
poštevanko. Le-ta mora biti po prihodu v šolo avtomatizirana.

e-pošta: jana4urh@gmail.com

Delovni zvezek – 4. del Delo v DZ – 4. del (v primeru, da je 4. del slučajno ostal v razredu v 
predalčku, učenci naloge rešujete v zvezek, pri tem pa skrbno pišete 
stran in nalogo, da boste ob preverjanju točno vedeli, katero nalogo 
pregledujete, pred tem pa napišete naslov KROG IN KROŽNICA – 4. del 
DZ). DZ najdete na spletni strani Radovednih 5 (ali pa mi sporočite in 
bomo uredili).

Učenci me za dodatna navodila, 
vprašanja lahko kontaktirajo od 
ponedeljka do petka med 9.00-
11.00 ter 13.00-15.00. V 
dopoldanskem terminu bom 
dosegljiva tudi za 
videokonference. 

Krog in krožnica
(DZ4, str. 5–12)

DZ4, str. 5 –6: Preberi z razumevanjem
DZ4, str. 7/1. (reši glede na pravila s prejšnje strani)

DZ4, str. str. 8: Preberi z razumevanjem – Kako rišemo krožnice s 
ŠESTILOM?
POMEMBNO: Pri risanju s šestilom uporabljamo dva prsta ENE 
ROKE (nikoli ne rišemo z obema rokama); rišemo TANKE KROŽNICE 
(ni treba pritiskati in risati močnih in debelih črt). Ne pozabi najprej 
označiti središča krožnice – S. 
V zvezek napiši naslov KROG IN KROŽNICA in spodaj za vajo (glede na 
znana pravila risanja s šestilom) s šestilom nariši 3 različne krožnice.



DZ4, str. str. 8: Preberi z razumevanjem in si oglej označeni krožnici 
– Kaj je POLMER – r in kaj PREMER – d? 

DZ4, str. 9/1. Navodilo:
Ko po navodilih narišeš 5 krožnic in 5 krogov, preberi Zalino besedilo in v 
skladu z njenimi navodili označi središča, premere in polmere. Pri 
označevanju središč (S), polmerov (r) in premerov (d) na istem 
krogu/krožnici uporabi isto število, npr. S1, r1, d1 (ne S1, r2, d3).
Ustno odgovori (če ne razumeš, me vprašaj):
• Koliko polmerov lahko krožnici vrišemo? V katerih legah lahko ležijo?
• Koliko premerov lahko krožnici vrišemo? V katerih legah lahko ležijo?
• Ali opaziš kakšno povezavo med poglavjem o simetriji in tem 
poglavjem?

Pri tej temi morajo učenci poznati 
pojme središče, polmer, krožnica 
in krog ter razlikovati med njimi. 
Znati morajo risati krožnice in 
kroge z geometrijskim orodjem.

Tabelni zapis Pod naslov in že nekaj narisanimi krožnicami v zvezku napiši in nariši, 
kar je napisano na povezavi pod naslovom TABELNI ZAPIS: Krog in 
krožnica: https://docs.google.
com/document/d/1r46wonIsB8ZQ4iuZlllUBY2SrGP7obAOF_8gM4vZDE0/
edit?ts=5e7b65df 

Vaje v DZ4 DZ4, str. 10–12 Rešitve so na isti povezavi kot 
TABELNI ZAPIS, le spodaj. 
Reštve v svojem DZ4 preveri in 
jih z drugo barvo (razen pri 
risanju) po potrebi popravi dopolni.

Minuta za zdravje – delaš jo 
lahko vsakodnevno na začetku 
»pouka« ali med odmori (zelo 
dobre vaje za možgane)

https://www.youtube.com/watch?v=IH52yWC2WQI&feature=youtu.be

Vaje v ZN – kolikor zmoreš
(ZN, str. 68–69)

Zanimivosti v pomoč pri reševanju nalog:
ZN, str. 68/2
Z mešanjem OSNOVNIH (primarnih) barv (modre, rdeče in rumene) 
dobimo sekundarne barve (oranžno, zeleno in vijolično). Torej, katero 
barvo dobimo, če zmešamo modro in rumeno?

ZN, str. 69/4
Mavrične barve so rdeča, oranžna, rumena, zelena, modra, indigo (in 
redko kdaj tudi rožnata).

Rešitve so na isti povezavi kot 
TABELNI ZAPIS, le spodaj. 
Reštve v svojem DZ4 preveri in 
jih z drugo barvo (razen pri 
risanju) po potrebi popravi dopolni.

https://www.youtube.com/watch?v=IH52yWC2WQI&feature=youtu.be


Interaktivne vaje KROG in 
KROŽNICA – ni obvezno

Za ponovitev:
http://www.e-um.si/lessons/801/index.html  


