Navodila učencem za pouk na daljavo
7. RAZRED – 11. teden
MATEMATIKA
Ponedeljek,01.06.2020 in torek,02.06.2020
Ponovite vsebine, ki smo jih obravnavali na daljavo. Uredite zapiske, opravite naloge, če jih še niste in se
pripravite za ponoven vstop v šolo.
Se vidimo v sredo v šoli.

SLOVENŠČINA
TOREK, 2. 6.
Berilo: Roald Dahl: Rdeča kapica in volk
V kanalu imate učni list.
ANGLEŠČINA
Število ur: 2
Spodaj so še zadnja navodila za delo na daljavo. Se vidimo v petek.

PONEDELJEK
Datum: 1. 6. 20
Zaporedna ura:132

The USA (United States of America)
učb. str 64
- preberi besedilo o Združenih državah Amerike
- preveri pomen besed:
state
stripes
the first settlers
- poslušaj besedilo
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en
Page 65, ex 1

- reši naslednje naloge:
Naloga 1 – Odgovori na vprašanja
Naloga 2 – Poišči podatke v besedilu
Naloga 3 – Napiši podatke za Slovenijo
TOREK

Progress check
- reši - DZ 52, 53

Datum: 2. 6. 20
- reši interaktivno nalogo:
Zaporedna ura: 133
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https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise5?cc=si&sel
Language=en

NARAVOSLOVJE
TOREK
Uro namenite ponavljanju in utrjevanju učne snovi gozd… Naredite miselni vzorec o gozdu, klopih, glivah,
vrstah sečnje. Le glavne pojme dajte v miselni vzorec…ne celih povedi. Miselni vzorec fotografirajte in kot
ponavadi pošljite na email.
Se vidimo kmalu,
Tamara Čelhar

ZGODOVINA
Torek, 2. 6. 2020
ZGODOVINA

V tem tednu bomo začeli z novo temo:
Naselitev Slovanov v vzhodnoalpskem
prostoru. Preberi besedilo v učbeniku na
strani 72 – 73, napiši naslov v zvezek in
odgovori na vprašanja na strani 73.
Odgovorov mi ne pošiljaj, ker jih bomo
preverili v razredu.

Uspešno delo vam želim.
Lep pozdrav, učiteljica, Petra Trošt
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GLASBENA UMETNOST
Ponedeljek, 01.06.2020, 3. šolska ura (10.00-10.45)
Predmet: GLASBENA UMETNOST
Enota: Glasba v baroku
Zaporedna številka ure: 33/35

Učni pripomočki:
Albinca Pesek: GLASBA danes in nekoč 7
Svetovni splet
Preberi besedilo v učbeniku na straneh 50-51.
Poslušaj zvočna primera na Youtube:
Gluck: Orfeo et Euridice
https://www.youtube.com/watch?v=0bUAM0ER-Dw
Claudio Monteverdi: Lasciate mi morire
https://www.youtube.com/watch?v=My9yoSwQ1Jw
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LIKOVNA UMETNOST 7

nadja.janko@guest.arnes.si

2. 6. 2020

Izdelki za oceno
1. – Kolagrafija - grafika
2. – Ptica
3. – Grad
Vsi trije izdelki bodo tvorili eno oceno. Ne poslani izdelki imajo nič točk.
Še vedno velja, da lahko kaj popravite in pošljete. Pohitite.

Dekleta se vidimo kmalu!
Kriteriji:
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
Ptica (likovni natečaj) v poljubni tehniki, lepo pobarvana, zasenčena.
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.

Dodatna naloga
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,
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Likovno snovanje 1 – izbirni predmet

2. 6. 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
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TEHNIKA

Ponedeljek, 1. junij
ELEKTROTEHNIKA

PONOVITEV SNOVI

Prišli smo do konca poglavja o elektrotehniki.
Današnja ( zadnja ) naloga od doma je utrjevanje.
Vaje, ki jih boste reševali, so izbrane iz nalog preteklih NPZ v 9. razredu.
Na koncu nalog so zapisane tudi rešitve.
Rešenih nalog mi ni potrebno pošiljati.
Se vidimo in slišimo na šoli.

OBVESTILO !
Kdor mi še ni poslal učne snovi na pregled, naj jo prinese na pregled v šolo

Ostanite zdravi
Valter Janko

ŠPORTNA VZGOJA

Navodila boste dobili po eAsistentu.
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