
 

 

MATEMATIKA 

KROG IN DELI KROGA, 25. 3. 2020 

 

1. V zvezek zapiši naslov KROG IN DELI KROGA  

2. Ponovi pojme o krogu in krožnici in si uredi zapis v zvezek. Pomagaj si s priloženima slikama. Ne lepi 

slik, ampak naredi zapiske oziroma prepis. Nariši tudi slike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Reši križanko.   

Križanke ni potrebno prerisovati. Zapiši si le odgovore in črko, ki je na osenčenem delu obkroži. 

 Dobljeno geslo je naslov naslednje ure matematike! 
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1. _Množica vseh točk 

ravnine, ki so od izbrane točke 

𝑆 te ravnine oddaljene za 

točno določeno razdaljo 𝑟. 

2._Premica, ki nima s krožnico 

nobene skupne točke.  

3._Premica, ki ima s 

krožnico dve skupni 

točki.  

4._Daljica, ki povezuje dve 

točki krožnice in poteka 

natanko skozi središče 

kroga. 

5._Množica vseh točk ravnine, ki 

so od izbrane točke 𝑆 te ravnine 

oddaljene kvečjemu za neko 

določeno razdaljo 𝑟. 

6._Del krožnice med dvema 

točkama krožnice = 

_________________ lok. 

8._Razdalja od 

izbrane točke 𝑆 in 

poljubne točke na 

krožnici.  

9._Premica, ki se 

krožnice dotika.  

10._Daljica, ki povezuje dve 

točki krožnice.   

7._Kot, ki ima vrh v središču 

kroga, kraka pa sta poltraka, 

ki potekata iz središča skozi 

poljubni točki na krožnici = 

_________________ kot. 

 



 

 

 

 

 

 

4. Domača naloga!  

Do naslednje ure matematike si moraš pripraviti nekaj pripomočkov: 

 - v stanovanju poišči 5 različnih predmetov, pri katerih je ena izmed ploskev v obliki kroga  

   (npr. zgoščenka, pločevinka, cvetlični lonček, lepilo v stiku, kozarec ...) 

- geotrikotnik, 

- merilni trak (če ga nimaš si pripravi šablono), 

- vrvico, 

- žepno računalo ali pametni telefon za uporabo računala. 

- in še najpomembnejše: VELIKO DOBRO VOLJE IN ZAGONA ZA DELO! 

 

 

 

SLOVENŠČINA 

Navodilo za delo za 25. 3. 2020 

Draga osmošolka, dragi osmošolec! 

Prebral/a si pesem Povodni mož in odgovoril/a na vprašanja. Da bo res jasno, ali vsebino 

pesmi dobro razumeš, napiši strnjeno obnovo pesmi Povodni mož. 

Piši sam/a, s svojimi besedami, ne pomagaj si z obnovami, ki so na spletu. Če jo boš pisal/a 

sam/a, bo jasno, ali vsebino razumeš in ti bom lahko pomagala pri razumevanju.  

Besedilo lahko pripneš v spletno učilnico ali pa mi ga pošlješ po e-pošti na naslov 

mojca.cestnik@guest.arnes.si 

Ko boš besedilo napisal/-a, ga še dvakrat preberi in poskusi odkriti napake. Pri tipkanju vsi 

delamo napake, zato moramo natipkano besedilo vsaj še enkrat prebrati. 

Vabim te, da se nam pridružiš pri delu v spletni učilnici. Tam je še več navodil, gradiva in 

kratkih nalog.  

Prijazno te pozdravlja 

tvoja učiteljica slovenščine 

 

  



 

ZGODOVINA  

 

Za ponedeljek, 23. 3., je delo objavljeno v spletni učilnici v  eAsistentu. 
Za vsak primer še tu. Priložila sem odgovore na vprašanja o reformah in vprašanja za nadaljnje delo. 
 

REFORME MARIJE TEREZIJE IN JOŽEFA II. 
 
1. Uradni jezik v habsburški monarhiji je bila nemščina. 
2. Natančen popis zemljišč imenujemo kataster. 
3. Vojaške reforme: ustanovljena vojaška akademija, splošna vojaška obveznost, popis prebivalstva, 

hišne številke. 
4. Novosti na področju sodstva: določen sodni postopek, sin in hči postaneta pri dedovanju 

enakovredna, odprava mučenja. 
5. Cerkev postane državi podrejena. 
6. Ukrepa v korist kmetov: omejitev tlake (robotniški patent), odprava osebne odvisnosti 

podložnikov od fevdalca (nejevoljniški patent)- kmet je postal osebno svoboden. 
7. **Vrste šol: trivialke (osnovne šole), glavne šole, normalke. 

Učni jezik je bila nemščina. 
8. Splošna šolska obveznost pomeni, da so morali v šolo vsi (oba spola, vsi sloji). Zmanjševala se je 

nepismenost, širilo se je znanje. 
9. Cilj reform: okrepiti državo, da bi bila sodobna, razvita, bogata. 
10. Ukrepi, ki veljajo še danes: splošna šolska obveznost, hišne številke, kataster, popis prebivalstva, 

matične knjige,… 
 

RAZSVETLJENSTVO NA SLOVENSKEM – ZAČETEK NARODNEGA PREBUJENJA (učb., str. 66 - 67) 
 

S pomočjo vprašanj oblikuj zapiske: 
1. Kaj je bilo značilno za začetke slovenskega narodnega prebujenja? 
2. Kdo so bili prvi narodni buditelji? 
3. Izpiši imena slovenskih izobražencev in njihova dela. V učbeniku srečaš 9 imen. Predlagam, da 

izdelaš preglednico. (Zagotovo moraš poznati Zoisa, Vodnika, Pohlina, Linharta – to je Zoisov 
krog.) 

4. Kdo je bil mecen slovenskih izobražencev? 
 
Sreda, 25. 3. 2020, isti napotki in še kakšna naloga so tudi v spletni učilnici eA. 

 
1. Preberi vire v učbeniku, na str. 56, 57, 58, 61 in odgovori (v zvezek) na vprašanja v modrem tisku 

pod njimi. (Npr.,  na str. 56 je vprašanje Komu je ostal vladar podrejen kljub absolutizmu?) 
2. Obišči in podrobno preglej gradivo na: http://www.facka.si/gradiva/zgo/Rreforme/index.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facka.si/gradiva/zgo/Rreforme/index.html


 

 
 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 

 
25., 3. 2020, napotki so tudi v spletni učilnici 
 
1. Prepiši tabelo v učbeniku, str., 24. Dopolni jo z nasprotnimi trditvami. 

2. V učbeniku preberi str. 56 - 64 in naredi zapiske. Pomagaj si s ključnimi besedami:  
- Začetek 
- Namen povezovanja 
- Skupna področja delovanja pred in po Maastrichtski pogodbi 
- Skupne vrednote 
- Število članic 
- Uradni jeziki 
- Institucije in naloge 
- Sedeži parlamenta 
- Simboli 
- Temeljni dokumenti 

Informacije lahko poiščeš tudi na uradnem portalu EU: https://europa.eu/european-union/index_sl 

 
 
 
 
 

 

https://europa.eu/european-union/index_sl

