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PREDMET 

 
UČNA SNOV 

NARIŠI OBRAZEK, KI 
SPOROČA KAKO TI 

GRE : ☺ 

SLJ 
a) Predvideno je, da je v SDZ obdelano do str. 46. 

 
b) Predelaj snov v SDZ/str. 46, 47 in nal. 6 na str. 48. 

 
 
 

 

 

 
    MAT 

a) Najprej preveri rešitve nalog v SDZ (včerajšnje delo) v programu Radovednih pet 4 (Rešitve). 
b) Nato si oglej v tem programu (Napredna oblika) učne enote: Lastnosti geom. teles, Oglata telesa, 

Okrogla telesa, Kocka in kvader, Lastnosti geom. likov, Pravokotnik, Lastnosti pravokotnika, Kvadrat, 
Lastnosti kvadrata. 

c) Natančno preglej in reši vsebine v SDZ, str. 55 – 58/preveri rešitve v programu. 
č)    Opravi nalogo Ponovimo – MAT (najdeš jo pod to preglednico). Tam najdeš tudi rešitve – svoje 
odgovore preveri z njimi šele takrat, ko samostojno opraviš nalogo! Lahko pa si z njimi pomagaš in si 
zapomniš. 

 

 
    ŠPO 

 
Opravi naloge s kartice (priloga el. sporočila). 

 

    
   DRU 

a) V programu Radovednih pet 4 (Napredna oblika) si oglej  vsebine: Kako potujemo, Prometna 
sredstva, Varna pot v šolo, Promet nekoč in danes. 

b) V učbeniku preberi/preglej vsebini pod učnima enotama Moja pot v šolo in Promet nekoč in danes  
(U/ str. 70 – 73). 

c) V zvezek napiši naslov Moja pot v šolo. Prepiši vprašanja iz zelenega polja (str. 71) - pisno in v celih 
povedih odgovori nanje. 

 

  
   ODS 

 Pogovor s starši o poljubni temi oziroma družabne igre z družinskimi člani.  
 Staršem pokaži predmete, ki si jih našel v stanovanju, ki so lahko modeli geom. teles. Pojasni, kje imajo 
oglišča/robove/mejne ploskve.  
S predmetom/telesom, ki je sestavljen(o) iz ene same ukrivljene ploskve, se igraj (lahko tudi z družinskimi 
člani). 

 



  

  

 
 
 
 

PONOVIMO - MAT (Lastnosti geometrijskih teles) 
 
 
Odgovori USTNO. Če želiš, lahko to nalogo opraviš pisno in prepišeš ali nalepiš v zvezek. 
 

1. Katere geometrijske LIKE poznaš? Navedi jih najmanj 5. 
2. Povej, kaj vse veš o pravokotniku/kvadratu. Pri odgovorih naj te vodi: 

- Koliko stranic ima? 
- Koliko oglišč ima? 
- Koliko (notranjih) kotov imata? Kakšni so koti? Kaj misliš, ali je ta značilnost kotov kaj 

povezana z imenom pravo-kotnik? 
- Kakšne so stranice pri pravokotniku/kvadratu? 
- Kateri od njiju ima SKLADNE stranice? 
- V kakšni medsebojni legi sta sosednji/nasprotni stranici pri pravokotniku/kvadratu? 

- Kako označujemo oglišča? 
- Kako označujemo stranice pravokotnika/kvadrata? 
- Kaj misliš, ali je VSAK kvadrat tudi pravokotnik? Zakaj DA/NE? 
- Kaj misliš, ali je VSAK pravokotnik tudi kvadrat? Zakaj DA/NE? 



3. Koliko PLOSKEV imajo LIKI?  
4. Kakšna je ena od PLOSKEV pri KROGLI/VALJU/STOŽCU (skupna značilnost le-teh)? 

5. Kaj zavzemajo geometrijska TELESA? Koliko dimenzij imajo? Zakaj rečemo, da so v 3 D? 
Katere so te dimenzije?  

6. Izziv – povej, katero geometrijsko TELO lahko v mislih sestaviš, če dobiš (imaš dano) za 
konstruiranje: 
a) 6 ploskev v obliki pravokotnika? Sestavim: _____________  
b) 6 ploskev v obliki kvadrata? Sestavim: _____________ 
a) 4 ploskve v obliki pravokotnika in 2 v obliki kvadrata? Sestavim: _____________  

 
č) 1 ploskev v obliki pravokotnika ali kvadrata (in je ta ploskev hkrati ukrivljena) in  

2 ploskvi v obliki kroga? Sestavim: _____________ 
 

7. V mislih izpolni preglednico (vstavi ima/nima/št.). 
 

Značilnost: IMA/NIMA KVADER PRAVOKOTNIK KROGLA KOCKA KVADRAT 

OGLIŠČA/Koliko(dopiši)?      
PLOSKEV/Koliko(dopiši)?             

ROBOVI/Koliko(dopiši)?      

STRANICE/Koliko(dopiši)?      

LIK ali TELO (vpiši)      

 
8.  V mislih izpolni preglednico. 

 

Koliko?  KVADER KOCKA 

PLOSKVE   

OGLIŠČA   

ROBOVI   



REŠITVE –  PONOVIMO - MAT (Lastnosti geometrijskih teles): 
 

 
Odgovori USTNO. Če želiš, lahko to nalogo opraviš pisno in prepišeš ali nalepiš v zvezek. 
 

9. Katere geometrijske LIKE poznaš? Navedi jih najmanj 5. 
Rešitev: kvadrat, pravokotnik, krog, trikotnik, večkotniki, elipsa… 

10. Povej, kaj vse veš o pravokotniku/kvadratu. Pri odgovorih naj te vodi: 
- Koliko stranic ima? 4/4 

- Koliko oglišč ima? 4/4 
- Koliko (notranjih) kotov imata? 4 Kakšni so koti? PRAVI. Kaj misliš, ali je ta značilnost 

kotov kaj povezana z imenom pravo-kotnik? Da, po tej značilnosti je pravokotnik dobil 
svoje ime. 

- Kakšne so stranice pri pravokotniku/kvadratu? Pravokotnik: po dve in dve (nasprotni) 
stranici sta enako dolgi. Kvadrat: vse stranice so enako dolge (skladne). 

- Kateri od njiju ima SKLADNE stranice? Kvadrat. 
- V kakšni medsebojni legi sta sosednji/nasprotni stranici pri pravokotniku/kvadratu? 

PO dve in dve sosednji stranici sta pravokotni, po dve in dve nasprotni pa vzporedni. 
- Kako označujemo oglišča? Z velikimi tiskanimi črkami slov. abecede (brez strešic) v smeri, 

ki je NASPROTNA smeri gibanja kazalcev na uri. 
- Kako označujemo stranice pravokotnika/kvadrata? Kvadrat: po navadi s črko a (vse so 

skladne). Pravokotnik: po dve (nasprotni) skladni stranici s črko a in drugi dve (nasprotni) 
skladni stranici s črko b. 

- Kaj misliš, ali je VSAK kvadrat tudi pravokotnik? Zakaj DA/NE?  
VSAK KVADRAT je tudi pravokotnik, ker ima 4 PRAVE KOTE! 

- Kaj misliš, ali je VSAK pravokotnik tudi kvadrat? Zakaj DA/NE?  
VSAK PRAVOKOTNIK ni tudi kvadrat, ker nimajo vsi pravokotniki skladnih stranic tako kot 
kvadrat. 
 



11. Koliko PLOSKEV imajo LIKI? 1. 
12. Kakšna je ena od PLOSKEV pri KROGLI/VALJU/STOŽCU (skupna lastnost le-teh teles)? 

Ukrivljena/kriva. 
13. Kaj zavzemajo geometrijska TELESA? Koliko dimenzij imajo? Zakaj rečemo, da so v 3 

D? Katere so te dimenzije?  
Zavzemajo PROSTOR, imajo 3 dimenzije, zato so v 3 D: imajo dolžino, višino, širino. 

14. Izziv – povej, katero geometrijsko TELO lahko v mislih sestaviš, če dobiš (imaš dano) 
za konstruiranje: 
c) 6 ploskev v obliki pravokotnika? Sestavim: KVADER.  

d) 6 ploskev v obliki kvadrata? Sestavim: KOCKO. 
e) 4 ploskve v obliki pravokotnika in 2 v obliki kvadrata? Sestavim: KVADER. 

 
č) 1 ploskev v obliki pravokotnika ali kvadrata (in je ta ploskev hkrati ukrivljena) in  

2 ploskvi v obliki kroga? Sestavim: VALJ. 
 

15. V mislih izpolni preglednico (vstavi besedi ima/nima/št.). 
 

Značilnost: 
IMA/NIMA 

KVADER PRAVOKOTNIK KROGLA KOCKA KVADRAT 

OGLIŠČA/Koliko? ima/8 ima/4 nima Ima/8 Ima/4 
PLOSKEV/Koliko? ima/6 ima/1 ima/1=ukrivljena! ima/6 ima/1 

ROBOVI/Koliko? ima/12 nima nima ima/12 nima 

STRANICE/Koliko? nima ima/4 nima nima ima/4 

LIK ali TELO(vpiši) TELO LIK TELO TELO LIK 

 
 
 
 



 
 

16.  V mislih izpolni preglednico. 
 

Koliko?  KVADER KOCKA 

PLOSKVE 6 6 

OGLIŠČA 8 8 

ROBOVI 12 12 

 

 
 

 
 
 


