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Navodila učencem za pouk na daljavo 

7. RAZRED – 10. teden 

MATEMATIKA 

Prosim, da mi pošiljaš opravljeno nalogo na mail(suzana.lisjak@osmarezige.si) ali pa uporabi spletno 

učilnico in komunikacijo v easistentu. 

Navodila bodo objavljena v spletni učilnici. 

 

Sreda, 27.05.2020 

Video konferenca 

8.50 prva skupina od Zarje do Nika 

Pripravljene imamo potrebščine za pouk. 

Četrtek, 28.05.2020 

Video konferenca 

10.50 druga skupina od Nejca Mevlja do Tie 

Pripravljene imamo potrebščine za pouk. 

 

 

SLOVENŠČINA 

 

25. 5.-29. 5. 

 

Ta teden boste ustno ocenjeni.  

Ocenjevanje bo preko ZOOM-a po razporedu in navodilih, ki jih imate v kanalu.  

Ponavljajte in utrjujte snov.  

  

mailto:suzana.lisjak@osmarezige.si
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ANGLEŠČINA 

Število ur: 3 

Spodaj je program dela za cel teden.  Preberite navodila, ki sledijo! 

Zahtevane naloge mi pošljite na neli.kozlan@guest.arnes.si.  Da se izognemo preobremenjenemu  

eAsistentu, mi pošljite direktno s telefona na zgornji naslov. Naloge, ki so na delovnih listih ni nujno 

tiskati. Lahko jih rešite v Wordu ali napišete v zvezek samo rešitve (po vrsti, npr 1. an, 2…, ) in pošljete. 

Pošljite mi samo tiste naloge, za katere vam dam navodilo slikaj in pošlji.    

 

 

PONEDELJEK 

 

Datum: 25. 5. 20 

 

Zaporedna ura:129 

 

Utrjevanje – primerniki in presežniki 

- raši naslednjo interaktivno nalogo 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise4?cc=si&sel
Language=en 

 

- Reši DZ 51/ 3 – primerjaš kraje v razpredelnici  

Kaj pomeni busy airport?   

 

- Reši DZ 51 / 4 – dokončaj povedi s svojimi idejami 

 
Slikaj in pošlji   DZ 51 

 

 

TOREK 

 

Datum: 26. 5. 20 

 

Zaporedna ura:  

 

 

NARAVOSLOVNI DAN 

 

PETEK 

 

Datum:  29. 5. 20 

 

Zaporedna ura: 130, 

131 

 

AS… AS  (slov. tako…kot) 

 

V besedilu na strani 62, Mickey reče: It's raining, but we're as dry as a 

bone here. (dry as a bone – besedna zveza – slovensko: suh kot poper).  

 

Katere besedne zveze še poznaš v slovenščini?  

Težek kot….  

Drag kot… 

 

Če želimo povedati, da sta dve stvari enaki v angleščini uporabimo as…as. 

 

- poglej besede Učb 63 / 5b – poveži pridevnik (levi stolpec) in 

samostalnik  (desni stolpec) med seboj z as…as in jih zapiši v zvezek 

 

Primer:  

1. as heavy as lead – težek kot svinec 

2. as high as a… 

3. as cold... 

 

 

- ko si končal/a preveri rešitve na: 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en 

mailto:neli.kozlan@guest.arnes.si
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise4?cc=si&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise4?cc=si&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en
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-na posnetku je pod št. 8 fast … Kaj reče? 

 

- reši DZ 50 / 1, 2 

 

- raši naslednjo interaktivno nalogo – najdi nasprotni pomen pridevnikov 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/vocabulary/exercise2?cc=si&s
elLanguage=en 

 

 

 

 

 

NARAVOSLOVJE 

TOREK 

Odpade. Ker bo naravoslovni dan. Navodila za naravoslovni dan boste prejeli v ponedeljek.  

 

ČETRTEK 

Navodila za naravoslovje boste našli na moji spletni strani http://nadaljavo.splet.arnes.si/.  

Najbrž uri ne bosta izpeljani preko Zooma zaradi mojih obveznosti v šoli v 9. razredu.  

 

RAZREDNA URA 

Bo v petek ob 13h na Zoomu, ker sem v četrtek zasedena v šoli. Vabilo na Zoom boste prejeli večer prej 

preko eAsistenta.  

Tamara Čelhar  

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/vocabulary/exercise2?cc=si&selLanguage=en
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/vocabulary/exercise2?cc=si&selLanguage=en
http://nadaljavo.splet.arnes.si/
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ZGODOVINA 

NAVODILA – POUK NA DALJAVO 

Torek, 26. 5. 2020  

ZGODOVINA 

 

 

 

 

 

Naravoslovni dan. 

Četrtek, 28. 5. 2020  

ZGODOVINA 

 

 

 

 

 

V zvezek prepišeš snov iz PP predstavitve: 

Organizacija srednjeveške družbe.  

 

V spletni učilnici vam bom objavila gradivo (PP projekcijo). Če komu res ne uspe priti na spletno učilnico, 

mi lahko pošlje domačo nalogo na e- pošto.  

   

Uspešno delo vam želim. 

 

Lep pozdrav, učiteljica, Petra Trošt 
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GLASBENA UMETNOST 

Ponedeljek, 25.05.2020, 3. šolska ura (10.00-10.45) 

Predmet: GLASBENA UMETNOST 

Enota: Glasba v baroku  

Zaporedna številka ure: 32/35 

Učni pripomočki: 

Albinca Pesek: GLASBA danes in nekoč 7 

Svetovni splet 

Preberi besedilo v učbeniku na straneh 47-49. 

 

 

PEVSKI ZBOR 

Sreda, 27.05.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20) 

Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 78 

Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem. 

Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE pesem: 

Ofra Haza: You 

https://www.youtube.com/watch?v=KUHn7Dapvms 

Pesem je potrebno znati na pamet. 

Pop Design: Ko si na tleh 

https://www.youtube.com/watch?v=V0pnrJPRGZ0 

Pesem je treba znati na pamet. 

V juniju bomo poskusili imeti zbor preko Zoom-a. 

 

Damijan Pobega  

https://www.youtube.com/watch?v=KUHn7Dapvms
https://www.youtube.com/watch?v=V0pnrJPRGZ0
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GEOGRAFIJA 

Sreda, 27. maj 2020. 

Učna vsebina 

Potreboval/a boš učbenik, atlas in zvezek ter dostop do spleta. 

V zvezek zapiši naslov Vzhodna Azija: tektonika plošč. Preberi snov iz učbenika na str. 116 − 117. 

Tektonika plošč (grško τεκτων: tekton - nekdo, ki gradi in podira) je geološka teorija, ki pojasnjuje pojav 

premikov celin. Slika 1 prikazuje Zemljine plošče. 

Slika 1: Zemljine 

(litosferske) plošče. Vir: https://gis.si/egw/GOS_T09_P02b/index.html. 

Zemljine Litosferske plošče se premikajo na različne načine: se razmikajo, drsijo druga ob drugi ali 

se približujejo https://eucbeniki.sio.si/geo1/2490/index4.html. 

 

Spoznal/a si, da je potresno in vulkansko delovanje na Japonskem posledica stika Zemljinih plošč (učb. str. 

116  ̶  117).  

1. Oglej si zemljevid v atlasu na str. 166. Napiši, kje v Vzhodni Aziji oziroma na stiku katerih 

Zemljinih plošč je največ vulkanov in potresov. 

2. Na stiku 3. velikih Zemljinih plošč leži Japonsko otočje. Napiši imena plošč. Pomagaj si z učb. str. 

116. 

3. Za rušilne valove, cunamije (tsunami), ki so posledica potresa, si že slišal/a. Kje je središče potresa? 

(učb. str. 117). 

4. Da boš lažje razumel/a nastanek cunamija, si oglej še animacijo nastanka cunamija 

https://www.mojvideo.com/video-animacija-nastanka-cunamija/165f9c273e83fa6f5e25 in 

http://www.facka.si/gradiva/geo/vodovje/tsunami1.html. 

 

Zapis fotografiraj in pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si do petka, 29. maja 2020. Poslano 

datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 7.a razred. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Geologija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Teorija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Celina
https://gis.si/egw/GOS_T09_P02b/index.html
https://eucbeniki.sio.si/geo1/2490/index4.html
https://www.mojvideo.com/video-animacija-nastanka-cunamija/165f9c273e83fa6f5e25
http://www.facka.si/gradiva/geo/vodovje/tsunami1.html
mailto:diana.palcic@osmarezige.si
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Četrtek, 28. maj 2020. 

Učna vsebina 

Potreboval/a boš učbenik, atlas in zvezek ter dostop do spleta. 

V zvezek zapiši naslov Vzhodna Azija: družbene značilnosti. Preberi snov iz učbenika na str. 115 – 116 in 

str. 118 – 120. 

1. Imenuj 2 veliki civilizaciji Vzhodne Azije. 

2. Za katera območja je pomembna živinoreja? Učb. 115. 

3. Imenuj najpomembnejšo kulturno rastlino. Sodi med žitarice. 

4. Pojasni pojem japonski gospodarski čudež (učb. 118). 

5. Imenuj 3 znana japonska podjetja in napiši, kaj proizvajajo. 

6. Kateri del Kitajske je najgosteje poseljen? 

 

 

Zapis fotografiraj in pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si do petka, 29. maja 2020. Poslano 

datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 7.a razred. 

Diana Palčič 

 

 

  

mailto:diana.palcic@osmarezige.si
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DKE 

Sreda, 27. maj 2020. 

Pri učenju boš potreboval/a učbenik in zvezek. Prepiši vprašanja in nanje odgovori. 

 

Učna vsebina 

V zvezek zapiši naslov Otrokove pravice. 

Preberi zapise v učbeniku na strani 48  ̶  49. 

Odgovori na vprašanja 

1. Kaj je Konvencija o otrokovih pravicah? 

2. Opredeli bistvo te konvencije. 

3. Na str. 49 so naštete glavne pravice otrok. Ali meniš, da so v Sloveniji otrokom kršene pravice? 

Utemelji svoj odgovor. 

 

Zapise v zvezku fotografiraj in jih pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si do petka, 22. maja 

2020. Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 7. a razred. 

Lep pozdrav, Diana Palčič. 
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LIKOVNA UMETNOST 7     nadja.janko@guest.arnes.si                 26. 5. 2020  

ANALIZA DELA  

1. – Kolagrafija - grafika 
2. – Ptica 
3. – Grad 
V posebni mapi shranjuj vse izdelke za LUM in LS1!  
Tudi zapiske, ki si jih naredil ob učenju 
Likovni izdelki bodo ocenjeni do konca maja. POŠLJI IZDELKE! 

Kriteriji: 

1. Grafika:  Motiv je ptica, narejena matrica, (namesto lepila lahko uporabiš tudi lak za nohte, 

konturne barve, barve za steklo – vse kar pusti debelejšo sled. Dobljeni odtis mora biti pravilno 

podpisan. Grafika ima čiste (ne zapackane) robove. 

2. Ptica (likovni natečaj) v poljubni tehniki, lepo pobarvana, zasenčena. 

3. Grad – masivna gradnja. Velikost A4 formata (če je večji, ni narobe) mora imeti stolpe, obrambne 

zidove, mora biti stabilen. Narejen iz papirnatih gradiv. Robovi lepo zalepljeni in čisti. Lahko se vidi 

struktura materialov. Okna so majhna. V gradu se lahko kaj dogaja. 

Vaša likovna naloga za ta teden je, da dokončate vse kar morate končati. 
Nekateri ste mi grad  že poslali.  
 
Nova likovna naloga ni obvezna. Lahko jo naredite, če uživate v ustvarjanju. Vaš navdih bodo predmeti, ki 
jih najdete v stanovanju. Predmet postavite na bel list papirja in dajte domišljiji prosto pot.  
Oglejte si spodnje primere. Fotografirajte risbe s telefonom in mi jih pošljite. 
Želim vam veliko ustvarjalnega navdiha!  
Lep pozdrav,  

 

mailto:nadja.janko@guest.arnes.si
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Likovno snovanje 1 – izbirni predmet   26. 5. 2020    nadja.janko@guest.arnes.si 

IZDELKI 

1. Inicialka (črka) 

2. Ptica (če si naredil za LUM bo dovolj ena) 

3. Kip 

Kriteriji:  
1. Inicialka (črka) Črka je izrisana na veliko, izpolnjena. Ozadje je pobarvano s harmoničnimi toplimi barvami in 
izpolnjeno z okraski ali besedilom. 
2. Ptica Lepo narisana in pobarvana, zasenčena. 
3. Montažni ali sestavljen kip: je stabilen, je iz odpadnega materiala, je zanimiv. 

Montažni kip iz odpadnih materialov – 2 šolski uri 

Pri izdelavi montažnega kipa: 
uporabi papirnata gradiva, plastenke, zamaške lončke, zobotrebce, palčke, vrvice, vijake, matice, slamice in razne 
predmete, ki delajo napoto po predalih. Kip je lahko zelo majhen, če ti je lažje pa velik. Lahko je relief. 
 
Če si že vse naredil    lahko narediš še to – to je neobvezna dodatna naloga 

 

 

 

 

 

mailto:nadja.janko@guest.arnes.si
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TEHNIKA 

Ponedeljek, 25. maj 

ELEKTROTEHNIKA 

 KRMILJENJE ELEKTROMOTORJA 

 

Še zadnja snov iz poglavja »elektrotehnika« 

Preberite vsebino učnih listov o krmiljenju elektromotorjev.  

V zvezek zapišite naslov » KRMILJENJE  ELEKTRONOTORJEV« in odgovorite na zapisana vprašanja. 

Zapis odgovorov: 

 Prepišete vprašanje in kratek odgovor ali 

 Zapišete daljši odgovor ( iz katerega je razvidno vprašanje ) 

 

 

1. Kaj se zgodi z vrtenjem elektromotorja, če zamenjamo priključka baterije ? 

2. Kje lahko uporabimo spremembo vrtenja elektromotorja? 

3. Ali sprememba smeri toka vpliva tudi na svetila, pečice, grelce ? 

4. Katero stikalo uporabljamo za spreminjanje smeri vrtenja elektromotorja? 

5. V učbeniku je prikazana vezava elektromotorja z dvema menjalnima stikaloma. Nariši 

električni krog, ko se elektromotor vrti v desno 

6. Kdo je izumil elektromotor? 

 

 

 

OBVESTILO ! 

 Pohitite z oddajo  učne snovi o elektrotehniki ! 

 Sporočite mi če imate težave pri zbiranju ali pošiljanju vašega gradiva. 

 

 Ostanite zdravi 

Valter Janko 
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OGL 

Petek, 29. maj  2020 

KONSTRUKCIJA IZ PALČK 

 

Upam, da ste že dobili zamisel, kaj bi izdelali. 

Zaradi spraševanj in drugih obveznosti imate za delo manj časa  a mogoče vas bo izdelava malo sprostila ali 

pomagala da za nekaj minut pozabite na vsakodnevne skrbi. 

Če potrebujete kak nasvet, sem na voljo 

 

OBVESTILO ! 

 Še vedno nisem  dobil na pregled vseh delavniških dnevnikov. Pohitite, čas se izteka. 

      *       Sporočite mi, če imate težave pri zbiranju ali pošiljanju vašega gradiva. 

 

Ostanite zdravi 

Valter Janko 
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ŠPORTNA VZGOJA 

ŠPORT  7. r , 11.5. – 22. 5. 2020 

V tem tednu vam imate še čas za nalogo, ki bo ocenjena. Navodila so v kanalu. Potrudite se. 

V prostem času bodite aktivni vsak dan, hodite, kolesarite, sami si izbirajte vsebine, ki so vam všeč.  

Da vam ne bo dolgčas, vam pošiljam nekaj izzivov. Povabite brata, sestro, starše, da se pozabavate skupaj. 

Na YOU TUBE strani odpri link: 

https://www.youtube.com/watch?v=JCUXUD3i1aE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1T-
pShk0IPmllEzVH4JxciQbf8ZkTYKs1ysYSvc5ZU9YyzO7zKjNAuPJU 

 
ali 

https://www.youtube.com/watch?v=CHZsz5AA_2A&t=104s&fbclid=IwAR3ufdMLngotyFqaRyjQrwcWwNeN6KsI6_iU
RnN2zHhCMECX3BoqJo0zRf0 

 
ali 

video-1589885987.

mp4
 

 

Bodite dobro 😊, učiteljica Brigita. 

 

 

 

IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA 

 

Učiteljica je na bolniški do 1. junija.  

https://www.youtube.com/watch?v=JCUXUD3i1aE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1T-pShk0IPmllEzVH4JxciQbf8ZkTYKs1ysYSvc5ZU9YyzO7zKjNAuPJU
https://www.youtube.com/watch?v=JCUXUD3i1aE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1T-pShk0IPmllEzVH4JxciQbf8ZkTYKs1ysYSvc5ZU9YyzO7zKjNAuPJU
https://www.youtube.com/watch?v=CHZsz5AA_2A&t=104s&fbclid=IwAR3ufdMLngotyFqaRyjQrwcWwNeN6KsI6_iURnN2zHhCMECX3BoqJo0zRf0
https://www.youtube.com/watch?v=CHZsz5AA_2A&t=104s&fbclid=IwAR3ufdMLngotyFqaRyjQrwcWwNeN6KsI6_iURnN2zHhCMECX3BoqJo0zRf0

