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Spoštovani učenci 6. razreda! 

 

Oglašam se z novimi vsebinami in navodili. O vseh nejasnostih in vprašanjih sem vam na 

voljo preko elektronske pošte (drago.gaspar@guest.arnes.si). 

 

Navodila za delo MAT6  za 24.3.2020 -27.3.2020 

 

Učna snov: Prikazovanje podatkov 

(učbenik stran 207 do 2011) 

 

V zvezek zapiši naslov: Prikazovanje podatkov 

 

Preberi vsebino na strani 207  v učbeniku, preglej tudi rešene primere na strani 208 in 209. 

 

Za vajo reši nalogo 1, 3, 7 in 10 na straneh od 209  do 211  v učbeniku. Lahko reši še več vaj. 

 

Lahko mi sporočite kako vam je šlo in vprašate, če bodo težave. 

 

Krožni diagram 

Prikaz s krožnim diagramom vam bom poskušal razložiti na podlagi naloge 5  s strani 209. 

Sledite korakom in nalogo prepišite v zvezek. 

1. korak: 

Pripravimo preglednico s podatki iz naloge. 

 

Interesna dejavnost Število učencev Središčni kot 𝜶 

Dramski krožek 5 5 ∙ 10° = 50° 
Krožek ročnih del 3 3 ∙ 10° = 30° 
Logika 4 4 ∙ 10° = 40° 
Pevski zbor  8 8 ∙ 10° = 80° 
Planinski krožek  9 9 ∙ 10° = 90° 
Modelarski krožek 6 6 ∙ 10° = 60° 
Šahovski Krožek 1 1 ∙ 10° = 10° 
SKUPAJ 36 360° 

 

2.korak: 

Sešteješ število učencev – v našem primeru je to 36 učencev in vpišeš v tabelo pod SKUPAJ. 

 

3. korak: 

Razporeditev učencev bomo prikazali s krožnim diagramom. Polni kot meri 360°. Zato 

moramo najprej izračunati, kolikšen središčni kot bo pripadal enemu učencu. V našem 

primeru moramo 360° deliti s 36 (skupno št. učencev)  dobimo 10°. Torej en učenec bo zavzel 

kot 10° v krogu.  Sedaj izračunamo še za ostale učence (glej tretji stolpec tabele). Vsota vseh 

izračunanih kotov mora znašati 360° (preveri). 
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4. korak: 

Nariši krog s poljubnim polmerom (ne prevelik in ne premajhen). Načrtaj en polmer in 

zaporedoma vnašaj središčne kote (kot, ki ga meriš v središču kroga) in zapisuj legendo. 

 

 
 

 

Poskusi še rešiti nalogo 3 na strani 209 (zgoraj) med rešenimi primeri. 

 

 (To so naloge za ta teden, drugih nalog iz matematike ne boste dobili. )  

 

Dodatna  pojasnila lahko najdeš v i-učbeniku. Dostop je zapisan v nadaljevanju. 

Odpri spletno stran – https://eucbeniki.sio.si/index.html 

- izberi Matematika 6 (i-učbenik za matematiko v 6. razredu OŠ), 

- zgoraj v meniju izberi KAZALO in v spustnem meniju OBDELAVA PODATKOV, 

zatem pa ZBIRANJE IN UREJANJE PODATKOV, RAZVRŠČANJE PODATKOV. 

 

Desno spodaj je ikonica > (NAPREJ) za premik na naslednjo stran, levo spodaj pa ikonica < 

(NAZAJ) za premik na prejšnjo stran. 

 

 

Želim vam uspešno delo in ostanite zdravi, 

učitelj Drago. 

 

 

Število učencev 

Dramski krožek

Krožek ročnih del

Logika

Pevski zbor

Planinski krožek

Modelarski krožek

Šahovski Krožek

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

