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МОГУЋИ ТОК ЧАСA

Час можемо започети разговором уз 
приказивање следећих примера: 

Први пример    

 

Други пример

Трећи пример

КОМЕНТАР
   

Кад опажамо сићушна тела 
или она удаљена која тек на
зиремо, кажемо да их видимо 
као неку тачку. Дакле, кад ви
димо неки објекат тако да му не 
приписујемо нити облик нити 
било какво простирање, каза
ћемо да се тај објекат види као 
тачка. Типичан пример те врсте 
је траг који оставља врх оловке 
кад се њоме дотакне лист па
пира или, пак, врх креде кад се 
њоме дотакне табла. Баш такви 
трагови служе нам као ознаке 
за тачку.

С друге стране, једно инте ли
гентно коришћење појма тачке 
је оно кад намерно занемарује
мо облик и величину објеката и 
кад представљамо (са минимом 
шума) само њихов међусобни 
положај. Напоменимо да је на
мерно занемаривање својстава 
један чести случај апстраховања, 
који се састоји од опажања об
јекта и његовог сликовног пред
стављања.

 Такође узима се да су пресеци 
линија тачке, као год и њихови 
крајеви.

Тачке се означавају великим 
словима, често оним са којима 
почињу називи објеката које те 
тачке представљају (а може да 
се то ради и са било којим ве
ликим словима, различитим за 
различите тачке (и оним која 
деца већ умеју да пишу).
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У другом примеру, пут и река 
биће представљени линијама 
које ће се сећи у тачки М(ост). 
Т8врђава и једна кућа (А) су 
поред реке и ван пута. Зато се 
тачке Т и А цртају да буду ван 
ових линија. Кућа (Б) представ
ља се тачком која је крај линије 
којом се пут представља.

У шестом примеру, прво се 
нацртају и означе тачке О, В, Л, 
А па се онда (помажући се 
лењиром) оне споје са тачком 
Б.
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Четврти пример

Пети  пример

Шести  пример


