
TOREK, 5. 5. 2020 

MAT 

GEOMETRIJSKA TELESA 

 Oglej si posnetek z razlago geometrijskih teles. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uqUKqaBY7wU 

 

 V zvezek karo zapiši naslov Geometrijska telesa. 

Prepiši in preriši: 

KVADER, KOCKA, VALJ in KROGLA so geometrijska telesa.  

 

 

 

KOCKA     KVADER   

 

 

 

 

 

KROGLA         VALJ   

     

 

 Doma poišči predmete, ki so podobni zgornjim geometrijskim telesom. 

 

 

 

 



 Preriši skico in prepiši v zvezek besedilo v okvirju. 

 

Geometrijsko telo je omejeno z MEJNO PLOSKVIJO.  

ROB nastane tam, kjer se stikata dve mejni ploskvi.  

OGLIŠČE je tam, kjer se stikajo robovi.  

 

 Sedaj pa vzemi v roko predmet, ki je podoben KVADRU. Dobro ga opazuj 

in ga pretipaj z vseh strani. Preštej mejne ploskve, robove in oglišča. 

Enako naredi še s KOCKO, KROGLO in VALJEM. 

 Ustno odgovori na vprašanja: 

Kaj imata skupnega kvader in kocka?  

V čem se razlikujeta kocka in kvader?  

Ali ima kvader ravne ali ukrivljene mejne ploskve?  

Katero telo ima eno ukrivljeno ploskev?  

Katero telo ima tri mejne ploskve? 

Katero telo nima oglišč? 

Ali ima valj dva ukrivljena ali ravna robova? 

 V DZ MAT 99 reši 1. nalogo. 

 

 



SPO 

ČLOVEŠKO TELO 

Spoznali boste veliko zanimivega o človeškem telesu. 

 Najprej si oglejte in poslušajte razlago, ki jo je pripravila učiteljica s Ptuja, 

na spodnji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=wM5hdEHUveg 

 V učbeniku SPO na strani 62 preberi besedila pod sličicami. 

 V zvezek Sonček zapiši naslov ČLOVEŠKO TELO in prepiši: 

Človeško telo je sestavljeno iz: 

 OKOSTJA 
 MIŠIC 
 NOTRANJIH ORGANOV 

Telo pokriva koža, ki je naš največji organ in je čutilo za tip. 

Mišice skrbijo za to, da se lažje gibamo. Za en gib sta potrebni vsaj 2 mišici. 

Okostje daje oporo telesu in varuje notranje organe. 

Notranji organi skrbijo, da naše telo deluje. Če si dobro poslušal razlago, 

ugotovi kateri notranji organi so na sliki. 

Zapiši v zvezek notranje organe! 

 



Mogoče veš, kako se imenuje kakšna kost v človeškem telesu? 

Seveda prosi starše za pomoč. 

 

 

 

 

 

 

 



SLJ 

Bina Štampe Žmavc: SMEHASTA PESEM 

 

 

 Razmisli. 

 Kdo je to? Misliš, da ima sorodnike? Kako bi jih  

 Poimenoval/a? 

      Na kaj se spomniš ob besedi SMEH?  

 

 V berilu poišči pesem Bine Štampe Žmavc: SMEHASTA PESEM 

 Pesem preberi tiho. 

 Pesem preberi krohotaje.     (Krohot je zelo glasen smeh) 

 Pesem preberi zelo resno. 

 Ustno odgovori na vprašanja. 

 Kaj je bacil? Kdaj ste slišali besedo bacil? Kje ste jo slišali? Kaj 

počnejo bacili v vašem telesu? 

 Bacil smejalne norosti pa je čisto poseben bacil. Kaj povzroča? 

Morda smejalno bolezen ali krohotalno bolezen, ali hihitalno 

bolezen, ali … 

 Kdaj napade bacil smeha?  

 Kaj naredi bacil veselosti? 

 Ali je smeh nalezljiv? 

 

 V zvezek Rožico zapiši naslov Bina Štampe Žmavc: SMEHASTA PESEM 

Nariši se, kako izgledaš, ko te napade bacil veselosti. 

 Pesem se nauči na pamet do ponedeljka, 18. 5. 2020. 

 

 

 

 


