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MATEMATIKA
Krog in krožnica
Začenjamo z geometrijskim poglavjem, pri katerem boste potreboval šestilo.
Za začetek v zvezek narišite s šestilom kakšno žival, snežaka, obliko, vzorec…še prej pa
napišite naslov Krog in krožnica.
Primeri:

Naučili se boste, kakšna je razlika med KROGOM in KROŽNICO.
Preprosto rečemo: KROG je lik, KROŽNICA je sklenjena kriva črta.
Narišimo KROŽNICO.
Označimo SREDIŠČE s točko S. Šestilo poljubno razpremo, ost šestila zabodemo v točko S
in narišemo krožnico. Razdalja od središča so krožnice je POLMER krožnice, označimo ga s
črko r.

Narišimo KROG.
Označimo SREDIŠČE s točko S. Šestilo poljubno razpremo, ost šestila zabodemo v točko S
in narišemo krožnico. Ploskev, ki jo omejuje krožnica, pobarvamo. Razdalja od središča so
krožnice je POLMER kroga, označimo ga s črko r.

Preberite razlago v učbeniku MAT str. 112 in 113.
Nekoliko zahtevnejšo razlago si lahko ogledate na povezavi.
https://www.youtube.com/watch?v=BVrTwXCKYII
V zvezek rešite še nalogi 2 in 3 iz učbenika MAT str. 113.
SLOVENŠČINA
Včeraj ste dobili navodila za dve uri slovenščine.
Danes ga še enkrat prilagam.
Zgodba o hudobnem zmaju Koronarju
Preberite jo, lahko jo berete po delih, lahko vam pri branju pomagajo starši.
http://kamra-radovljica.si/wp-content/uploads/2020/03/ZMAJ__KORONAR.pdf
Po končanem branju (lahko jutri) v zvezek za SLJ napišite naslov Zgodba o hudobnem
zmaju Koronarju.
Delo si izberete sami: zgodbo lahko ilustrirate ali naredite miselni vzorec s ključnimi
besedami, lahko opišete Grdavša Virusarja ali zapišete strnjeno obnovo, lahko pa zapišete
svoj konec zgodbe.
ŠPORT
PRIPRAVA NA TESTIRANJE ZA ŠVZ KARTON
V mesecu aprilu navadno izvedemo testiranje za ŠVZ karton, kar pomeni, da preverimo, kako
ste otroci spretni, gibljivi, močni, hitri in vzdržljivi.
Vabim te, da si doma zunaj na travi ali pesku pripraviš en kratek poligon, ki naj vsebuje tele
naloge:
 SKOK V DALJINO Z MESTA (izmeri dolžino skokov)



PREMAGOVANJE POLIGONA PO VSEH ŠTIRIH NAZAJ (postavi si ovire- kakšen hlod,
stol, klop in jih premaguj ritensko)



VISENJE (obesi se na kakšno vejo s pokrčenimi rokami, nekdo naj šteje ali štopa, kako
dolgo zdržiš)



PREDKLON NA KLOPCI

Stopi na klop in se skušaj prikloniti čim nižje, pri tem imej ves čas iztegnjena kolena.

Pred izvajanjem poligona se seveda dobro ogrej- teci 2 kroga okrog hiše, naredi gimnastične
vaje…
LIKOVNA UMETNOST
Lani smo obiskali Hišo iluzij v Ljubljani. Se še spomnite?
V času, ko smo doma, so nam poslali priročnik Iluzije, ki jih lahko narediš sam/a.
Ta priročnik vam prilagam.
https://drive.google.com/file/d/1zuApSzwhXE4P6GrrOpXkDCTiyRZeecIj/view
Oglejte si ga, v njej so opisane 4 iluzije. Predlagam, da pri uri likovne umetnosti izdelate 3 D
roko. Verjamem, da vas bodo zamikale tudi druge iluzije in jih boste z radovednostjo
preizkusili.
Kratko slikovno navodilo.

