DELO ZA TA TEDEN ( 30. 11.- 3. 12. 21)
Prišel je adventi čas in veseli december, ki tudi v šole prinese veliko veselja.
Naj bo enako tudi doma.
Delo za ta teden bo malo drugače. Vsebine so napisane za cel teden.
DRU: ALPSKE POKRAJINE: preberi vse o Alpskih pokrajinah in v zvezek naredi
miselni vzorec, npr. : lega, rastlinstvo in živalstvo, gospodarstvo in promet,
glavne značilnosti,…

MAT: Utrjevanje in preverjanje geometrije za ustno ocenjevanje.

Nariši krožnico s podatkom r = 2 cm 1 mm.
Označi ji središče, polmer in premer.
Krožnici nariši navpično sekanto s, ki jo seka v točkah M in B.
Krožnici nariši mimobežnico m v vodoravni legi.

Nariši krožnico s podatkom d = 5 cm 4 mm.
Označi ji središče, polmer in premer.
Nariši ji tetivo ZG.
Nariši ji tangento t v vodoravni legi.

VAJA

1. Nariši daljico IFZI= 4 cm v poševni legi. Skozi krajišči daljice nariši pravokotni
premici in ju poimenuj f in z. Zapiši pravokotnost.

2. Nariši premico v vodoravni legi. Točka R naj leži na njej. Točki G in C naj ne
ležita na premici p. Točka G naj leži nad premico p in točka C pod premico p.
Skozi obe točki nariši pravokotni premici in ju poimenuj. Zapiši pravokotnost ter
lego točk na premici.

3. Nariši daljico KT v vodoravni legi. Dolga naj bo 73 mm. Nad njo nariši točko G,
pod njo pa točko H. Skozi točki nariši vzporedni premici in ju poimenuj. Zapiši
vzporednost in lego točk na črtah.

4. Nariši poltrak v poševni legi, z izhodiščem v točki P. Skozi izhodišče mu nariši
pravokotnico m. Poltraku nariši tudi poljubni vzporednici s in t.

5. Nariši premico a, ki leži v navpični legi Na njej naj bodo točke T, B in C. Skozi
točko C naj poteka premica f, ki leži v poševni legi. Na premici f nariši še točke A,
M in G. Nariši še točki P in R, ki ne ležita niti na premici a niti na premici f.

6. Sam sestavi nalogo tako, da bodo v njej vsaj naslednje besede: vzporednost,
leži, daljica, premica. Nalogo tudi reši.
Rešene naloge pošlji učiteljici v pogled.
NIT: Utrjevanje in preverjanje znanja za pisno ocenjevanje
Glej prilogo v spletni učilnici.

SLJ: Nadaljuj z nalogami v DZ o neuradnem pismu. V zvezek napiši primer
pisma in pošlji učiteljici v pogled.
V berilu preberi Emil in detektivi. V zvezek za književnost napiši kratko obnovo.
ŠPO: Košarka.
LUM: Izdelki iz papirja za novoletno dekoracijo ( pošlji učiteljici v pogled).
Bodi lepo, učiteljica Andreja

