
МАТЕМАТИКА - Геометријски облици у равни ( квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, 

Добар дан! Данас из математике почињемо нову тему, нову област под називом 
Оно што је потребно је да на крају часа знате да 
равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао)
информације које већ знате из ваше свакодневнице и о

Прочитајте у наставку текст о г
правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао)

 

.                        ТЕМА 4: ОБЛИЦИ И ПРОСТОР

 

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ЗНАТЕ О ОБ

 

ГЕОМЕТРИЈСКЕ ФИГУРЕ: 

 

Квадрат је четвороугао код кога су сви углов

Правоугаоник је четвороугао који има све углове праве и наспрамне странице једнаке.

 

Погледајте обавезно и видео о 
набројите неколико предмета који се цртају тако што се користи само једна геометријска фигура и, 
наравно, да наведете која је. Поздрав!

https://www.youtube.com/watch?v=6LFkmm

Геометријски облици у равни ( квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, 
дуж, права, полуправа и угао) 

 

Добар дан! Данас из математике почињемо нову тему, нову област под називом 
Оно што је потребно је да на крају часа знате да именујете и препознајете 
равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао)
информације које већ знате из ваше свакодневнице и окружења, али није на одмет да се понови.

Прочитајте у наставку текст о геометријским облицима у равни (квадрат, круг, троугао, 
дуж, права, полуправа и угао). 

.                        ТЕМА 4: ОБЛИЦИ И ПРОСТОР 

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА ЗНАТЕ О ОБЛИЦИМА У РАВНИ И У ПРОСТОРУ: 

 

Квадрат је четвороугао код кога су сви углови прави и све странице једнаке.

Правоугаоник је четвороугао који има све углове праве и наспрамне странице једнаке.

Погледајте обавезно и видео о геометријским облицима унаставку. За домаћи задатак имате да 
набројите неколико предмета који се цртају тако што се користи само једна геометријска фигура и, 
наравно, да наведете која је. Поздрав! 

ttps://www.youtube.com/watch?v=6LFkmm-rbwE 

Геометријски облици у равни ( квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка,                                                         

Добар дан! Данас из математике почињемо нову тему, нову област под називом Облици и простор. 
 геометријске објекте у 

равни (квадрат, круг, троугао, правоугаоник, тачка, дуж, права, полуправа и угао). То су 
кружења, али није на одмет да се понови. 

квадрат, круг, троугао, 

и прави и све странице једнаке. 

Правоугаоник је четвороугао који има све углове праве и наспрамне странице једнаке. 

геометријским облицима унаставку. За домаћи задатак имате да 
набројите неколико предмета који се цртају тако што се користи само једна геометријска фигура и, 


