
Obdobje: 31. – 3. 4. 
Vem, da zmoreš. Podaj se po poti novega raziskovanja. Uspelo ti bo. 

Spodbude prihajajo od zunaj, spoznanja od znotraj, a le, ko oboje sovpade, dobimo razvoj. 

( Seneka) 
1. KROG IN KROŽNICA-PONOVITEV (1. URA)  

 Reši : Uč.str188/1,2,3,4,5,6,7,8. Besedil nalog ne prepisuj, le načrtaj in zapiši 

odgovore. 

 

2. DVE KROŽNICI (2.URA)-SNOV 

 Glej učbenik str. 189 

Prepiši in nariši  primere , ko se dve krožnici sekata, se dotikata ali se ne dotikata. 

Odgovori na vprašanje: Kdaj sta krožnici istosrediščni(koncentrični)? 

 Prepiši rešen primer 1.  

Za ponovitev reši str.190/1, 2, 4, 5. Besedil nalog ne prepisuj, le načrtaj in zapiši 

odgovore. 

 

3. KROG , KROŽNICA IN PREMICA-SNOV (3. URA) 

Glej učbenik, str. 191. Zapiši ugotovitve za krožnico in premico. 

Nariši primere ko je premica mimobežnica, dotikalnica in sekanta. 

Odgovori na vprašanja: 

1. Kaj je mimobežnica? 

2. Kaj je dotikalnica? 

3. Kaj je dotikališče? 



4. Ali je tangenta na krožnico VEDNO PRAVOKOTNA? DA NE  

5. Kaj je sekanta? 

Prepiši rešene primer 1, 2, 3. 

 

4. KROŽNI LOK IN KROŽNI IZSEK-SNOV (4. URA) 

Glej učbenik, str. 194. Zapiši in nariši ugotovitve za krožni lok in krožni izsek. 

Odgovori na vprašanja: 

1. Kaj je krožni lok? 

2. Kaj je krožni izsek? 

3. Kdaj govorimo o središčnem  kot? Nariši ga in ga označi z α. 

 Prepiši rešen primer 1.  

Za ponovitev reši nalogo str. 194/1, 2. 

  

Če potrebuješ še razlago in naloge za utrjevanje poglej spletni naslov 

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/545/index.html 

ali 

https://eucbeniki.sio.si/matematika6/index.html (pod kazalo označi snov, ki jo želiš prebrati, delati 

vaje,…) 

https://www.ucimse.com/ 

(možnost brezplačnega dostopa, vendar se moraš registrirati) 

Vprašanja pa lahko usmeriš na mail naslov učiteljic za matematiko. 

Ne obupaj. Kmalu se vidimo. 

Rešitve boš pokazal učiteljici matematike, ko prideš v šolo ali pa pošlji na  

naslov: bojana.zorko@guest.arnes.si ali( bojana.zorko@gmail.com) 

 

              mihaela.remic@guest.arnes.si 

 

Pripravili učiteljici M. Remic in B. Zorko
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