
MATEMATIKA 

V zvezek in delovni zvezek zapiši: 8. teden, 12. 5. 2020 

Napiši naslov: MREŽA KVADRA IN KOCKE 

Prejšnje ure smo se učili o ploščini. Še enkrat vas opozarjam, da so 

ploščinske merske enote:  

m2, dm2, cm2, mm2,… 

 

Zelo radi namreč pozabljate na MALO DVOJKO ZGORAJ.  

Napiši: VAJA 

1. Izračunaj ploščino tal v enem prostoru v vaši hiši. 

2. Imaš nalogo namestitve okrasnih letvic v tvoji sobi. Koliko letvic boš 

potreboval? 

Kako boš to izračunal? Ne pozabi upoštevati vrat. 

Pa pojdimo k mreži. Kaj je mreža? 

Razlaga mreže je na PPT – ju, katerega povezava je na šolski spletni strani. 

Povzetek - prepiši:  

Mrežo dobimo tako, da telo – KVADER, KOCKO, razrežemo po njenih 

robovih. Iz telesa dobimo lik – VEČKOTNIK. 

Naloga:  

Doma poišči kakšno prazno škatlico in jo razreži tako, da boš dobil mrežo. 

Mrežo nalepi v zvezek. Zapiši, kateri liki sestavljajo mrežo. 

DOPOLNI - prepiši. 

Mrežo KVADRA sestavljajo ___različnih __________________ (Kateri liki?). 

Trije pari so med seboj SKLADNI. 

 

Mrežo KOCKE sestavlja (Koliko?)___ ENAKIH ________________(Katerih 

likov?). 

Reši naloge v DZ/82, 83. 



NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 

V zvezek zapiši: 8. teden, 12. 5. 2020 

Nekateri mi še niste oddali četrtkove naloge. Prosim, da to naredite danes. Ko 

boste oddali, oddajte še današnjo nalogo. 

Nadaljujemo z novim poglavjem: KDO JE KOMU HRANA? 

Danes boste delali na malo drugačen način. Razlago si boste zapisali sami s 

pomočjo interaktivnega učbenika – ugotovili boste, da se razlaga prepleta z 

različnimi nalogami. 

povezava do učbenika: https://eucbeniki.sio.si/nit5/1343/index.html 

Oglejte si razlago, posnetke, naloge od strani 231 – 233. Puščica za prehod na 

naslednjo stran je na desni ali levi strani učbenika. Če je ne vidiš, se pomakni po 

strani navzdol. 

POZOR:  

V učbeniku so različne naloge. 

 

Nekateri odgovori se skrivajo v zelenih okvirčkih. Klikni okvirček in 

odgovor – razlago prepiši. 

Kjer boste dopolnjevali besedilo z besedami, DOPOLNJENE BESEDE 

ZAPIŠI Z RDEČO BARVO. 

Verjamem, da boste danes zares natančno spoznali, da glede na načine 

prehranjevanja ločimo: 

- RASTLINOJEDCE, 

- MESOJEDCE in 

- VSEJEDCE. 

Upam, da vam bo ta način dela všeč. Pošljite mi elektronsko sporočilo na 

šolski spletni naslov o tem: 

- kako vam je bil všeč tak način in  

Vse naloge moraš prepisati z ZELENO BARVO. Seveda dopiši 

tudi rešitve. 

https://eucbeniki.sio.si/nit5/1343/index.html


- kje ste imeli težave – kaj bi spremenili? 

 

ŠPORT 

Danes boste preko MTeams – ov predstaviti svoje projektne naloge. Skupaj jih 

bomo tudi ocenili. 

Srečali se bomo ob 10.00. 

 


