
9. teden: 18. 5. – 22. 5. 
Nobene znanosti ne moremo obvladati brez matematike.(R. Bacon) 

UVOD 

V tem tednu naredi stvari za nazaj, kar še nisi poslal svoji učiteljici matematike, kot je bilo 

dogovorjeno. 

Sicer je tvoja dolžnost, da pošiljaš dokazila o svojem delu sproti po tednih. 

Žal tega dela nekateri ne opravite po navodilih niti po osmih tednih pouka na daljavo. 

     ŠE VEDNO VELJA JASEN DOGOVOR PO POŠILJANJU DOKAZIL OPRAVLJENEGA DELA. 

      

Če imaš težave pokliči, piši, oglasi se… Če ne gre drugače pošlji svoje dokazilo na 

mail učiteljic. 

Glede ocenjevanja znanja se boš dogovarjal s svojo učiteljico matematike. 

Nekateri pa zelo vestno opravljate svoje delo na daljavo, rešujete kvize, rešujete 

naloge iz DZ (tudi če so rešitve napačne, vendar je prikazan postopek reševanja),..si 

zaslužite pohvalo. BRAVO. LE TAKO NAPREJ. 

 

I. Pregled opravljenega dela.  

V prejšnjem tednu ste reševali kviz - preverjanje večkotnik, obseg kroga. Nekateri ste bili zelo 

uspešni in čestitke. Nekateri pa preverjanja sploh niste reševali. 

Ob vrednotenju lastnega znanja - ciljev, preverjanju znanja ste lahko ugotovili, kje imate 

primanjkljaj znanja. Poišči pomoč v učbeniku, DZ, e-učbenikih, posnetkih razlag,… in za pomoč 

povprašaj učiteljico. 

Tudi v naslednjem tednu boš reševal kviz. Bodi pozoren na obvestila.  

Kviz bo pripravljen za četrtek, 21. 5., ob 9.30.  

Na svoj elektronski naslov boste dobili povezavo za KVIZ –That Quiz, v katerem boste preverili 
svoje znanje o ploščini kroga. 

 

1. KROG-PLOŠČINA KROGA- SNOV-(1. URA )-DZ str. 66-67 

Preberi v DZ , kako pridemo do formule za izračun ploščine kroga. 

Krog preoblikujemo v ploščinsko enak lik, ki spominja na pravokotnik. 

 



Nariši en primer od teh treh slik v zvezek. Krog razdelimo na enake krožne izseke, ki jih 

sestavimo . 

 

 

Ugotovitev: 

PLOŠČINA KROGA JE     𝑝 =  𝜋. 𝑟2 =  𝜋𝑟2    ali 𝑆 =  𝜋. 𝑟2 =  𝜋𝑟2   

 

 

 

                                
 
Prepiši rešena primer I in II v DZ str. 67. Tam kjer je potrebno uporabi žepno računalo. 

Nato reši DZ str. 68.46,47. 

Te zapise v zvezek seveda pošlješ učiteljici(na TEAMSE ali po mailu). 

 

2. KROG-PLOŠČINA KROGA- utrjevanje-(2. URA )-DZ str. 68-69 

OPOZORILO DZ, oznaka 4-utrdi znanje pomeni, da rešuješ v 

zvezek, kjer je več prostora za postopke, račune,.. 

 
Reši DZ str. 68/ nal. 48 , 49.a, 50. a; 51. a, 52, 53, 56. 

 

Opozorilo. 

 3. URO MAT BOŠ REŠEVAL KVIZ-preverjanje znanja PLOŠČINA KROGA v THAT QUIZ-u.  

          Reševal boš v četrtek, 21. 5. od 9.30. Reševanje je časovno omejeno. Prej si pripravi   

           pisalo, zvezek, uporabiš lahko žepno računalo. 



Povezavo do spletnega kviza dobite na elektronski naslov, ki ti ga bo poslala tvoja 

učiteljica matematike. 

Med podanimi imeni izbereš svoje ime in rešuješ.  

Za reševanje kviza imaš samo eno možnost! Nazaj ne moreš popravljati.  

            Ko kviz zaključiš, si dobro oglej, kje si imel težave, v zvezku ob nalogi zapiši popravljen  

            postopek. 

            

           Ker je preverjanje kratko nadaljuješ z reševanjem nalog iz učbenika str. 171/ nal. 8. 

           (izpolni tabelo). Rešiš v zvezek. 

                

4. KROG-PLOŠČINA KROŽNEGA IZSEKA- SNOV-(4. URA )-DZ str. 70-73  

  Tako kot si ugotovil povezavo s krožnim lokom kot del obsega kroga, boš  

       ugotovil povezavo med krožnim izsekom in ploščino kroga. 

       Do obrazca za izračun ploščine krožnega izseka prideš lahko s  sklepanjem: 

središčni kot  3600 ……..pripada ploščina kroga p=𝜋𝑟2 

središčni kot 10 .......... pripada ploščina krožnega izseka…x(delimo s 360) 

poljuben kot 𝛼 .......... pripada ploščina krožnega izseka        

𝑝𝑖𝑧𝑠 =
𝜋𝑟2

360°
∙ 𝛼                     𝑆𝑖𝑧𝑠 =

𝜋𝑟2

360°
∙ 𝛼               𝑝𝑖𝑧𝑠 − 𝑜𝑧𝑛𝑎𝑘𝑎 𝑧𝑎 𝑝𝑙𝑜šč𝑖𝑛𝑜 𝑘. 𝑖𝑧𝑠𝑒𝑘𝑎   

Preriši in zapiši v zvezek primere krožnih izsekov. Glej učbenik str. 172. 

 

Torej lahko sklepamo o ploščini krožnega izseka kot del ploščine kroga ob 

pripadajočem središčnem kotu. 

Reši naloge v DZ str.72/62, 63, 64, 65. 

Kar nekaj nalog ti je še ostalo nerešenih. Če potrebuješ vaje, utrjevanje se jih loti. 



Saj veš: VAJA DELA MOJSTRA. 

 

 

   V pomoč so ti povezave za osvajanje snovi in utrjevanje: 

 KROG –PLOŠČINA KROŽNEGA IZSEKA 
A. Canzutti 

    https://www.youtube.com/watch?v=B6aHGaI4Rcc 
   P. Valenčič 

     https://www.youtube.com/watch?v=D4fgSIZw9zE 

 

A. Škraba: 

    https://www.youtube.com/watch?v=AFejyF5fusU 

 

 
      Vsa vprašanja naslovi na naslov učiteljic za matematiko. 

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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