
SREDA, 8. 4. 2020  

  

SLOVENŠČINA  

Preverjanje znanja (interaktivne vaje).  

Pojdi na spletno stran https://www.lilibi.si/. V MESTNEM TRGU 3 

poišči predmet SLOVENŠČINA in izberi mapo JEZIKARIJA. Tam te 

čakajo zanimive naloge s katerimi boš preveril svoje znanje.  

Rešuj naloge:   

• Abeceda.  

• Pika, vprašaj, klicaj.  

• Vejica.  

• Velika začetnica 1.  

• Velika začetnica 2.  

• Velika začetnica 3.  
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MATEMATIKA, LIKOVNA UMETNOST  

Geometrijska telesa  

• Geometrijska telesa imajo MEJNE PLOSKVE (RDEČA), 

ROBOVE (ZELENA) IN OGLIŠČA (MODRA).   

• To si lahko ogledaš spodaj in v DZ, str. 99.  

  
  

 Za vsako geometrijsko telo je v razpredelnici napisano, koliko ima 

mejnih ploskev, število robov in število oglišč.   

Razpredelnico natančno preriši v zvezek. Uporabljaj ravnilo. Naslov  

Geometrijska telesa.   



KVADER in KOCKA sta si zelo podobna.   

Oba imata 12 robov, 8 oglišč in 6 mejnih ploskev, vendar 

se v nečem razlikujeta.   

  KOCKA IMA VSE MEJNE PLOSKVE  

ENAKO VELIKE.  

   KVADER IMA ENAKO VELIKI 

DVE                

NASPROTNI PLOSKVI.                     

         

Rubikova (ali magična kocka) je kocka, ki jo je leta 1974 izumil 

madžarski izumitelj, kipar in profesor arhitekture ERNO RUBIK.   

Na spodnjem linku si lahko pogledaš, kako nekateri zelo hitro 

sestavljajo Rubikovo kocko.   

https://www.youtube.com/watch?v=W7fZ6PiwB7A   
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Reši uganki:   

1. Ima tri mejne ploskve. Nima oglišč, ima pa dva robova. 

Katero geometrijsko telo je to?   

2. Ima eno mejno ploskev in nič drugega.   

  

V DZ so predstavljena 4 geometrijska telesa (KVADER, KOCKA, 

KROGLA in VALJ).   

   

Tole pa je stožec:       

                                    

STOŽEC IMA DVE   

MEJNI PLOSKVI,                        

ENO OGLIŠČE IN                  PRI ŠPORTU TUDI UPORABLJAMO STOŽCE.                                                              

EN ROB.     

  

  

• V DZ reši nalogo 1 na strani 99 in stran 100.  

Pri 3. nalogi na strani 100 boš potreboval prilogo, ki je na 

zadnji strani v DZ.   

              



• Nekaj primerov geometrijskih teles:   

KVADER – omare, škatle, knjige…   

KOCKA – igralna kocka (Človek ne jezi se), Rubikova kocka…   

KROGLA – žoga, klobčič volne…   

STOŽEC – kornet za sladoled, pokrivalo za praznovanje rojstnega dne  

VALJ – ostanek rolice toaletnega papirja, valjar…   

    

• Poišči doma ali v naravi primere geometrijskih teles. Iz njih 

sestavi ali nariši različne skulpture.  

  

  


