
MATEMATIKA-utrjevanje geometrije 

 
Utrjuj znanje o geometriji. Spodnji učni list prilepi v karo zvezek. In  

poleg pravilnih trditev nariši  , poleg napačnih trditev pa .  
Napačne trditve ustno popravi. Če printerja nimaš, v karo zvezek napiši 
naslov UTRJEVANJE GEOMETRIJE in po vrsti riši smejkote. 

 
 

UTRJEVANJE GEOMETRIJE 
 
KOCKA 

Kocka ima 8 ploskev. 

Robovi kocke so krivi. 

Kocka ima 8 oglišč. 

Ploskve imajo obliko kvadrata. 

Kocka ima 12 robov. 

Vse ploskve kocke so enake velikosti. 

 

KVADER 

Kvader je lik. 

Kvader ima vseh 6 ploskev enako velikih. 

Kvader ima 12 robov. 

Vsi robovi kvadra so enako dolgi. 

Ploskve kvadra so krive. 

Kvader ima ploskve pravokotne in kvadratne oblike. 

 

VALJ 

Valj ni geometrijsko telo. 

Valj ima dve nasprotni ploskvi v obliki kroga. 

Robovi valja so ravni. 

Valj ima 2 oglišči. 



 

KROGLA 

Krogla je geometrijsko telo. 

Če kroglo prerežemo na polovico, dobimo ploskev v obliki kroga. 

Krogla ima ravne robove. 

Krogla nima oglišč in nima robov. 

Krogla ima eno ploskev. 

 

LIKI 

Liki so geometrijska telesa. 

Pravokotnik je kvadrat. 

Kvadrat je pravokotnik. 

Štirikotniki imajo 6 stranic in 4 oglišča. 

Oglišča označimo z velikimi tiskanimi črkami. 

Trikotnik ima tri stranice in tri oglišča. 

 

ČRTE 

Ravne črte rišemo s prosto roko. 

Svinčnik, s katerim rišemo, mora biti dobro ošiljen. 

Krive črte rišemo z ravnilom. 

S svinčnikom rišem rahlo; ne pritiskam. 

   Najkrajša razdalja med dvema točkama je ravna črta. 
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SLOVENŠČINA IN LIKOVNA UMETNOST 
 

 Če želiš, lahko na spodnji povezavi prisluhneš celotni pravljici o 
Hudobnem zmaju Koronarju. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NiFJp2UWMwI 

 

 V šolski zvezek zapiši naslov besedila in odgovori na spodnja 
vprašanja o prebrani pravljici. Pazi na lepopis. Odgovarjaj 
natančno, pri tem si pomagaj z besedilom. Vse odgovore na koncu 
še enkrat preberi, tako da že sam najdeš napake.  

 
O HUDOBNEM ZMAJU KORONARJU IN O TEM,  

KAKO SO GA LJUDJE S SKUPNIMI MOČMI PREMAGALI 
 

1. Kdo nastopa v pravljici? 

2. Kakšno je bilo življenje glavnih junakov zgodbe, preden je v njihova 

življenja  vstopil hudobni zmaj Koronar? Natančno opiši, kako je 

zgledal njihov dan. 

3. Katera je bila Anžetova in Marjancina najljubša pravljica? 

4. Opiši Koronarja. 

5. Opiši Virusarje. 

6. Kaj se je zgodilo z Virusarji, če so se prestrašili? 

7. Koga vse so imeli Virusarji zaprte v kleti? 

8. Kako sta jih Marjanca in Anže rešila? 

 

Zgodba se konča tako: »Ali veste, da se lahko proti Virusarjem borite 
tudi vi? Čisto zares!» 
 
Zato boš danes pri likovni umetnosti na papir A4 ali na risalni list 

narisal-a Grdavža Virusarja. Uporabi barvice in flomastre.  

Sliko nato postavi na okno.  

Ko bo Virusar letel mimo, se bo ustrašil in počil kot milni mehurček. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NiFJp2UWMwI


 

ŠPORT-gimnastične vaje 
 
Pri športu sestavi sklop gimnastičnih vaj. 

 Telo razgibaj od glave do stopal. 

 Ne pozabi na hrbtne in trebušne mišice. 

 Pazi na pravilno izvedbo vaj: npr. pri počepih peta na tleh, pri 
predklonih stegnjena kolena, pri kroženju z rokami so komolci 
stegnjeni in roka roka kroži do ušes…  

 Vaje je potrebno ustno razložiti, pokazati in šteti število 
ponovitev. 

 Pri izvedbi gimnastičnih vaj, si lahko pomagaš s kakšnim 
pripomočkom, npr. stol, vrv, obroč, žoga, tulec, palica, plišasta 
igrača, ruta… 

 
 

 

    


