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МОГУЋИ ТОК ЧАСA

Час можемо започети разговором уз 
приказивање следећих примера: 

Први пример     

Други пример

КОМЕНТАР
   

Дуж, полуправа и права су 
три врсте правих линија. При 
чему дуж има два краја, по
луправа један а права ниједан. 
Крајеви линија су оштри опа
жајни појмови који су то по
лошког карактера. Сем тога по
луправа се неограничено про
стире у једном, а права у оба 
смера. Зато је од ове три врсте 
линија најлакше дуж довести у 
везу са објектима реалног све
та: затегнуте жице или коноп 
ци, трагови тела која се пра
волинијски крећу, међу њима и 
траг врха оловке која клизи уз 
ивицу лењира. Уосталом, само 
такви објекти могу да се цели 
налазе у оквирима видног по
ља. Па, дакле, редослед обра  
де правих линија у коме се по
чиње са дужи, потпуно је ди дак
тички оправдан.

Напоменимо и овај чисто ма
тематички факт – од свих отво
рених линија чији су крајеви 
две фиксиране тачке, дуж је 
најкраћа и то својство чини је 
јединственом међу свим тим 
линијама. Кад су ознаке за те 
тачке А и Б, ознака за дуж биће 
АБ, а те тачке се тада називају 
крајеви дужи.

У првом примеру дужима 
представљамо путање лопте и 
куце. Осећај за најкраћи (пра 
ви) пут имају и животиње, па је 
он урођен и било би бесмисле
но трудити се да се објашњава 
шта је правост линија.
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Други пример је типа вежбе 
руку – једне (леве) којом се 
придржава лењир и друге (де
сне) којом се повлачи оловка. 
Лако се осети да су неподеснији 
они положаји у којима се при 
цртању руке укрштају. 
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Трећи пример

Четврти пример

Пети пример


