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Navodila učencem za pouk na daljavo 

7. RAZRED 

MATEMATIKA 7 

Tu so navodila za naslednji teden. Prosim, da mi sproti pošiljaš opravljeno nalogo na 

mail(suzana.lisjak@osmarezige.si). 

Ponedeljek, 23.03.2020 

Načrtaj trikotnike s podatki. Pri načrtovanju pazi na obliko( zapisani podatki, pravilno narisana skica, 

izdelek). Glej rešen primer. 

 

Kote 300, 600,, 1200 riši brez kotomerja. Narisan trikotnik poimenuj glede na dolžine stranice in glede na 

velikost notranjih kotov( trikotnik, ki sem ga narisala je raznostranični topokotni trikotnik). 

Trikotnik ABC 

a = 4 cm 

b = 5 cm 

c = 3 cm  

Trikotnik ABC 

c = 7 cm 

𝛼 =  120𝑜   

b = 5 cm 

Trikotnik ABC 

c = 6 cm 

𝛼 =  60𝑜    
𝛽 = 70𝑜  

Trikotnik ABC 

c = a = 6 cm 

𝛽 =  30𝑜  

Trikotnik ABC 

a = b = c = 5 cm 

 

Razmisli kaj lahko poveš o notranjih kotih v enakostraničnem trikotniku. Pojasni, utemelji svojo ugotovitev. 

Torek,24.03.2020 

Naslov: VIŠINE TRIKOTNIKA 

Danes se boš naučil, da ima vsak trikotnik 3 višine in da vsakemu trikotniku lahko določimo višinsko točko.  

Preberi snov v učbeniku na str 127 in z učbenikom reši rešeni primer 1 na isti strani. 

Nato v zvezek nariši trikotnik ABC s podatki c = 6 cm, b = 4 cm , 𝛼 =  60𝑜 . Narisanemu trikotniku nariši 

vse tri višine in označi višinsko točko. Izmeri  in zapiši dolžine vseh treh višin. Pazi na pravilen zapis 

Reši nalogi 1, 2 na strani 128. 

Sreda,25.03.2020 
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Pas je del ravnine med dvema vzporednima premicama. Razdalja med vzporednima premicama je širina 

pasu.  

Pravimo, da vsaka višina trikotnika tvori svoj pas, višina je širina pasu. Trikotnik se nahaja v danem pasu, 

njegova oglišča ležijo na vzporednicah, ki tvorita pas. Glej sliko. 

 

Še sam v zvezek nariši 3 skladne ostrokotne trikotnike in v vsakem nariši pas, ki ga tvori posamezna višina. 

Petek,27.03.2020 

Danes se boš naučil kako narišeš trikotnik, če je en podatek višina trikotnika. 

Nariši trikotnik ABC s podatki: c = 5 cm, 𝑣𝑐 = 3 𝑐𝑚, 𝛼 = 65𝑜 . 

Riši po naslednjih korakih: 

1. Nariši skico, označi oglišča, stranice, notranje kote, skiciraj višino na stranico c, obkroži dane 

podatke. 

2. Nariši pas, ki ga tvori višina na stranico c, oglišča ležijo na danih vzporednicah. 

3. Na spodnji vzporednici nariši daljico AB. 

4. Nariši kot 𝛼. 

5. Presečišče kraka z drugo vzporednico je oglišče C, nariši in označi. 

6. Nariši še daljico BC. 

7. Trikotnik ABC je narisan. 

Sedaj poskusi še sam. 

Nariši trikotnik ABC s podatki: a = 6 cm, 𝑣𝑎 = 3 𝑐𝑚, 𝛾 = 50𝑜. 
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SLOVENŠČINA 

Dragi učenci in učenke, upam, da ste v prvem tednu uspeli predelati jezikovno snov. V drugem tednu 

ostajajo vsebine enake z nekaj dodatnimi nalogami. Dodatna pojasnila pišem z modro bravo.  

Slovenščina v oblaku:  

Zeleni zvezek: od strani 69 do 90: zaimki: utrdite osebni, svojilni, vprašalni, oziralni, predelate kazalni 

zaimek. Spodaj na učnem listu prilagam preglednico vseh zaimkov z nekaj vajami. Lahko si natisnete ali 

prepišete v zvezek.  

Vijoličasti zvezek: str. 29 – pripoved o doživetju – do 9. vaje.  

 10. vaja – poslušano/gledano besedilo na spletni strani irokusplus. 

               Če niste uspeli priti do posnetka, lahko vajo izpustite.    

 

13. vaja: tvorba besedila – naloge pošljite na elektronski naslov: viktorija.pecelj@guest.arnes.si   

 

Pred pisanjem pripovedi še enkrat poglejte pravilo v vaji 6 – na modri podlagi. Posebej bodite pozorni na 

členitev uvod – jedro – zaključek.  

Naloge pošljite najkasneje do srede; če se le da, napišite v wordovem dokumentu, da vam lahko napake 

popravim in vrnem. 

 

- Berilo str. 186: Alenka Goljevšček: Zakaj avto zjutraj noče vžgati – odgovorite na vprašanja  - zelena 

navodila Igra je tudi tvoja. 

Rešite naslednjo nalogo: 

                                                     DRAMATIKA 

S pomočjo priročnikov ali spleta v zvezke napišite kratko razlago oziroma definicijo:  

 

Dejanje: je vsebinsko zaokrožena celota dogajanja (kot poglavje v proznem besedilu). 

 

Prizor: 

 

Igralec – vloga:  

 

Kostumi: 

 

Scena:  

 

Kulise:   

 

Rekviziti: 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:viktorija.pecelj@guest.arnes.si


4 
 

ZAIMKI 

 

1. OSEBNI: 

 

1. jaz       midva       mi 

2. ti         vidva        vi 

3. on/ona     onadva     oni 

 

 

2. SVOJILNI: 

 

1. moj       najin     naš 

2. tvoj       vajin    vaš 

3. njegov/njen     njun      njihov 

 

 

3. POVRATNI SVOJILNI: 

 

svoj: Vzemi svoj zvezek. Vsak ima svojo knjigo. 

 

 

4. VPRAŠALNI: 

 

kdo, kaj, kakšen, kateri, čigav, kolikšen;   kje, kam, kako, zakaj, kdaj 

 

 

5. KAZALNI: 

 

ta, tisti, oni, tak, takšen, tolik, tolikšen 

 

6. OZIRALNI: 

 

kdor, kar, kateri, ki, čigar 

 

VAJE:  

 

 

Vstavi ustrezni oziralni zaimek.                                                                             

 

________ boš skuhal, boš tudi pojedel.   Jedel bo, _________ bo hotel. ________ ne znaš, se boš naučil.                                  

_____ smo se odločili, bomo tudi naredili.       

 

 

Odpravi napake. Na črto napiši pravilno rešitev.                                                                   

 

S čemer si jezil druge, bi rad tudi mene.____________________________________________ 

 

Pri komur sem bil, vsi so bili dobri z menoj.__________________________________________  

 

Kar nimam, ti ne morem dati. ____________________________________________________ 

 

Izberi ustrezni zaimek iz oklepaja. Napiši ga na črto.                                                          
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Priznal je (njegove, svoje) _____________ napake in se nam opravičil.  

Pokazala nam je (njeno, svojo) ___________ risbo, ki jo je naredila pri pouku.  

Ali vsakdo pozna (njen, svoj) __________ rodni kraj? 

 

 

V pregovorih manjkajo zaimki. Vpiši jih na črte.                                                                 

____________ manjkajo novice, rastejo govorice. 

Ni pregovora, ___________ ne bi bil resničen. 

___________ molči, devetim odgovori.     

Pregovore razloži. 

 

4. Iz povedi izpiši vse zaimke in izpopolni preglednico.                                               

Moj vsakdan se začne okoli pol šestih, ko ob čaju že začenjam s pregledovanjem obveznosti tistega dne. 

Nato zbudim hčer, ji pripravim zajtrk in malico za v šolo.  

Letos bomo odšli tja, kjer še nismo bili. Koga bomo povabili? 

 

ZAIMEK VRSTA 
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ANGLEŠČINA 

Teden: 23.3. do 27.3.2020 

Število ur: 4 

Pozdravljeni učenci! 

Spodaj je program dela za naslednji teden. Splošna navodila veljajo od prejšnjega programa.  

Najprej končajte delo, ki vam je ostalo od prejšnjega tedna, nato se lotite novega.  

Če so kakšne nejasnosti,  mi pišite  na neli.kozlan@guest.arnes.si  

 

 

PONEDELJEK 

 

Datum: 23.3.20 

 

Zaporedna ura: 101 

 

PONOVITEV  

 

Revision – UČB 54 

 

- reši naloge 1,2,3 – napiši jih v zvezek 

 

- najdi besede v nalogi 4 

 

TOREK 

 

Datum: 17.3.20 

 

Zaporedna ura: 98 

 

RECIPES 
- Poglej video Lasagna https://www.allrecipes.com/video/672/worlds-best-
lasagna/ 

 

-Reši delovni list, RECIPES*, ki se nahaja pod tabelo  

- Neznane besede poglej v slovar 
- Odgvore lahko napišeš v zvezek 

 

 

 

 

PETEK 

 

Datum: 20.3.20 

 

Zaporedni uri: 

99,100 

1. Meals and meal times in Britain – bralno razumevanje  

UČB 52 

- Poglej slike. Poimenuj hrano na krožnikih. (Name the food on the 

plates). 

-Ex 1 Preberi besedilo – so trditve pravilne, napačne ali ni podatka? 

 

-Ex 2: Nariši tabelo in dopolni z manjkajočimi podatki 

-Prepiši vprašanja v zvezek in odgovori: 

- What does the traditional British breakfast consist of? 

- Do the British eat it every day? 

- What do they usually have for breakfast?  

- When do they have lunch and what do they eat? 

- What is their main meal? 

- What is the other word for dessert? 

 

2. Na podoben način kot je v besedilu opiši prehranjevalne 

navade v Sloveniji.(katere obroke, kdaj, katere jedi,…) 

 

Describe eating habits in Slovenia. 

 

How many meals a day do we/you have? When? What are the typical 

dishes that you have for breakfast/lunch/ dinner/snacks? 

 

 

mailto:neli.kozlan@guest.arnes.si
https://www.allrecipes.com/video/672/worlds-best-lasagna/
https://www.allrecipes.com/video/672/worlds-best-lasagna/
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 RECIPES 

1. Poveži slike z izrazi v okvirčku. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2. Besedilo dopolni z besedami iz okvirčka 

Lasagna 

       oil      grated    leave       recipe    small    tins     packet   salt 

Would you like to surprise your family with a simple but delicious dish? To serve four people you will need 

the following: half a ____________ of lasagne sheets, half a kilo of minced beef, tomatoes, butter, onions, 

olive __________, cheese, _________ and pepper. 

Here is a ________________ for an easy lasagna: butter the baking dish. Open two __________ of tomatoes 

and strain them. Peel and cut the onions into _______________ pieces. Heat the oil in a pan. Add the onions 

and cook for ten minutes. Then add the beef, tomatoes, sour cream, salt and pepper. Cover and 

____________ to boil for half an hour. After twenty minutes heat the oven. Cover the bottom of the baking 

dish with one layer of lasagne. 

Spread half of the sauce on the top. Add another layer of pasta then the rest of the sauce. Sprinkle 

_______________ cheese on top and bake in the oven for 30 minutes, let the lasagna  rest for 15 minutes 

before cutting to serve. 

Enjoy your meal! 

3. Odgovori. 

- What ingredients do we need for this recipe? _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- How much meat do we need? ____________________________________________________ 

- How many tins of tomatoes ? _____________________________________________________  

- How long do we cook the sauce? __________________________________________________ 

- Where do we bake the lasagna? ___________________________________________________ 

4. What’s your favourite pasta sauce? __________________________________________________ 

What ingredients do you need to prepare it? Write the recipe. 

_____________________________________________________________________________ 

1. To BAKE in the oven 

2. A pan 

3. To SPREAD 

4. Minced beef 

5. To STRAIN the pasta 

6. Grated cheese 
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NARAVOSLOVJE 

2. teden: 23. 3. do 27. 3. 2020 

Število ur: 3 (24 in 26.3.)  

Pozdravljeni učenci in učenke! 

Navodila so objavljena na spletni strani: http://nadaljavo.splet.arnes.si/  

Preverite jih prosim. Vsak torek oz. četrtek, ko imate sicer naravoslovje na urniku, lahko tudi prej.  

Navodila bodo drugačna, kot ste jih dobili v četrtek v šoli.  

Če še niste rešili KAHOOT KVIZA za 1. teden, to storite pred torkom. Povezava je na spletni strani.  

Bodite dobro, 

srečno, 

Tamara 

 

  

http://nadaljavo.splet.arnes.si/
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LUM 7 24. 3. 2020 – torek  (fantje) Nadja Janko 

 25. 3. 2020 – sreda  (dekleta)  
Umetniška grafika – KOLAGRAFIJA 
NAVODILO: Na karton ali drugo gladko površino nariši  15 x 15 cm velik kvadrat. V kvadrat z navadnim svinčnikom nariši skico ptice. 
Nato na skico nanesi tekoče lepilo (katero koli tekoče lepilo - Uhu, univerzalno, Mekol …). Naslednjič boš nadaljeval z delom.  

 

  
 

Umetniška grafika – KOLAGRAFIJA 
Lepilo se je medtem že posušilo. Na matrico nanesi barvo (lahko s čopičem) in poskusi odtisniti.  
Odtis ali grafika verjetno ne bo najlepši, ker nimaš ustreznega orodja in materiala (valjček, grafična barva in 
ročna stiskalnica.) 
Zato poizkusi: Navaden A4 format položi na matrico in čez njega pobarvaj z navadnim svinčnikom ali voščenko. 
Če komu uspe dober odtis, naj mi pošlje fotografijo izdelka!    
 
Dobljeni odtis pravilno označi. Začneš pisati, kjer začne grafika in končaš pisati kjer konča grafika. Piši s 
svinčnikom! Kaj je matrica ? Kaj je grafika? 

 
Kolagrafija 1/1 sova, ime 2020 
 
 
 
Sliko pošlji na  nadja.janko@guest.arnes.si 
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LS1  (7r) 24. 3. 2020  

Risanje – INCIJALKA 
Kaligrafija 
Pred izumom tiska so vse knjige pisali kaligrafsko. Te rokopise so obogatili z iluminacijami 
slikovnim okrasjem. Včasih je bila okrašena le začetnica oziroma inicialka, 
včasih celotna stran. Iluminacijo uvrščamo v zvrst knjižnega slikarstva. 
 
NAVODILO: Na A4 format napiši svojo začetnico imena. Uporabljaj samo črn  
flomaster ali barvico. Čim bolj jo okrasi! 

 
Danes okrasi še ozadje! 
Uporabi tople barve (barvice ali flomastre) V ozadju piši besede, ki se začnejo na 
črko tvojega imena (Jaka piše besede na J, Tia besede na T…..) Če si ozadje že naredil 
samo pobarvaj s toplimi barvami. 
 

 
 
 
 
Če ti je uspelo dobro, pošlji sliko! Shrani izdelek!          nadja.janko@guest.arnes.si  

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

Učenci preberejo besedilo v učbeniku in odgovorijo na vprašanja.  

Torek, 24. 3. 2020  

ZGODOVINA 

 

 

 

 

 

Najprej ponovi snov prejšnjega tedna. Izpiši si 

temno obarvane besede iz učbenika, stran 48, 

49 in iz vsake tvori dve smiselni povedi ter jih 

zapiši v zvezek. Tvori jih tako, da boš imel 

povzetek snovi. To fotografiraj in mi pošlji na 

e-naslov.  

Četrtek, 26. 3. 2020  

ZGODOVINA 

 

 

 

 

 

Preberi besedilo v učbeniku na strani 50 in 51, 

nato pa prepiši in odgovori na vprašanja od 1-

5. Dobro preberi tudi pojme v razdelku 

slovarček in poglej slike (vire).  

Fotografiraj/ali dodaj kot priponko v wordu in 

mi pošlji na e-pošto. 

 

Učenci najprej mi pošljite vaše domače naloge od prejšnjega tedna (fotografijo/zapis v wordu) na easistenta 

v sporočila ali na mojo e-pošto, ki je objavljena na spletni strani šole.   

Od tega tedna pa v tem tednu in sicer najkasneje do nedelje, 29. 3. 2020.  

Uspešno delo vam želim. 

 

Učiteljica, Petra Trošt 
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GLASBENA VZGOJA 

Ponedeljek, 23.03.2020, 3. šolska ura (10.00-10.45) 
Predmet: GLASBENA UMETNOST 
Enota: Glasba v srednjem veku  
 
Učni pripomočki: 
Albinca Pesek: GLASBA danes in nekoč 7 
Svetovni splet 
 
V učbeniku preberi snov na straneh 22-26. 
 
Na Youtubu poslušaj: 
 
Gregorian chants 
https://www.youtube.com/watch?v=W-hrBhA4XkM 
 
O Fortuna (Carmina burana – Carl Orff) – Andre Rieu 
https://www.youtube.com/watch?v=EJC-_j3SnXk 
 
Vprašanja za ocenjevanje: 
1. Kaj bi moral predhodno storiti tisti, ki bi prevzel Odisejevo mesto kralja Itake? 
2. Kaj je storil Odisej s snubci njegove žene? 
3. Naštej dva inštrumenta značilna za antično glasbo? 
4. Naštej dve arhitektonski značilnosti antičnega Rima? 
5. Naštej tri cerkvene tonske načine? 
6. Kako se imenuje izključno enoglasna vokalna glasba značilna za srednji vek? 
7. Kdo je v glasbo vpeljal solmizacijske zloge? 
8. Kdo je uglasbil 25 pesmi iz srednjeveške zbirke Carmina Burana? 
9. Kako so se imenovali srednjeveški popotni vitezi – pevci? 
 
 
RAZRED: 7 in 8 
 
Sreda, 25.03.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20) 
Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 78 
 
Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem na zlog LA. 
 
 
Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE pesmi: 
 
Saša Lendero: Ne grem na kolena 
https://www.youtube.com/watch?v=iFvxFP9XYGE 
 
Pesem najprej poslušaj, nato pa poj zraven ob večkratnem predvajanju, dokler pesmi ne znaš na pamet. 
 
 
Ofra Haza: You 
https://www.youtube.com/watch?v=KUHn7Dapvms 
 
Pesem najprej poslušaj, nato pa poj zraven ob večkratnem predvajanju. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W-hrBhA4XkM
https://www.youtube.com/watch?v=EJC-_j3SnXk
https://www.youtube.com/watch?v=iFvxFP9XYGE
https://www.youtube.com/watch?v=KUHn7Dapvms
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GEOGRAFIJA 

Sreda, 25. marca 2020 

Spoštovani učenci in učenke. 

Upam, da ste se privadili na nov način učenja. Pri učenju postajate samostojnejši. Ob tem priložnosti se 

želim zahvaliti tudi staršem, ki so vam v pomoč in spodbudo. Vsem želim veliko zdravja, pa tudi priložnosti 

za tisto, kar vas razveseljuje. 

Uvod 

Prejšnjo uro si spoznal/a površje Severne Evrope. Tisti, ki še niste poslali sliko izdelka, vas želim 

spodbuditi, da jo pošljete na moj e-naslov (objavljen je na spletni strani šole) ali preko e-asistenta. Datoteko 

poimenujte s svojim imenom in priimkom ter dopiši 7. a razred. Sliko pošlji najkasneje do torka, 24. marca 

2020. Pozoren/na bodi, da fotografiraš in pošlješ izdelke za obe uri, ko smo obravnavali Severno Evropo in 

površje Severne Evrope.  

Pri današnji uri se boš učil/a o podnebju Severne Evrope. Potreboval/-a boš učbenik, zvezek in atlas. 

Učna vsebina 

V zvezek zapiši naslov Podnebje in rastlinstvo Severne Evrope. 

Preberi snov iz učbenika na str. 84−87.  

Izdelaj miselni vzorec, ki bo vseboval podatke, ki jih boš dobil/a z odgovori na naslednja vprašanja. 

1. V katerih toplotnih pasovih leži Severna Evropa? 

2. Naštej podnebja v Severni Evropi. Kje se nahajajo? 

3. Zakaj ima Severna Evropa tudi oceansko podnebje? 

4. Od katerega vzporednika se začne polarni dan in polarna noč? Kaj to pomeni? 

5. Naštej, kako si sledi rastlinstvo v Severni Evropi od severa proti jugu (lahko si pomagaš tudi z 

atlasom). 

Reši naslednjo nalogo. Pomagaj si z atlasom na 

strani 38. 

 

Zapise v zvezku in rešeno nalogo fotografiraj ter 

pošlji na moj e-naslov ali preko e-asistenta do 

petka, 27. marca 2020. Moj e-mail najdeš tudi na 

spletni strani naše šole. Poslano datoteko poimenuj 

s svojim imenom in priimkom ter pripisom 7. a 

razred. 
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Četrtek, 26. marca 2020 

Navodila 

Pri današnji uri se boš učil/a o prebivalstvu Severne Evrope. Potreboval/-a boš učbenik in zvezek. 

Učna vsebina 

V zvezek zapiši naslov Prebivalstvo Severne Evrope. 

Preberi snov iz učbenika na str. 87−89.  

Izdelaj miselni vzorec, ki bo vseboval podatke, ki jih boš dobil/a s pomočjo odgovorov na naslednja 

vprašanja. 

1. Kateri predeli Severne Evrope so najpogosteje poseljeni? 

2. Zakaj je norveška obala poseljena vse do skrajnega severa? 

3. Zakaj je Severna Evropa najredkeje poseljena v Evropi? 

4. Katera vera prevladuje v Severni Evropi? 

5. Kakšno jezikovno sestavo najdemo v Severni Evropi? Pri vsaki skupini naštej države, ki jim pripada 

določena jezikovna skupina. 

6. Kdo so Sami? 

Snov boš utrdil/a s pomočjo naslednje naloge. 

Besede v levem stolpcu smiselno poveži z besedami v desnem, tako da pred vsako besedo v levem stolpcu 

vpišeš (le eno) ustrezno številko iz desnega stolpca. 

Kateri jezik je značilen za navedene države? 

__________ Latvija   1. germanski jezik 

__________ Estonija   2. romanski jezik 

__________ Švedska   3. baltski jezik 

     4. ugrofinski jezik 

 

Zapise v zvezku in rešeno nalogo fotografiraj ter pošlji na moj e-naslov ali preko e-asistenta do petka, 27. 

marca 2020. Moj e-mail najdeš tudi na spletni strani naše šole. Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom 

in priimkom ter dopiši 7.a razred. 

 

Ana Borota Šraj 
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DKE 

Sreda, 25. marca 2020 

Sedaj si dokončal/a izdelek prejšnje ure. Tisti, ki še niste poslali sliko izdelka, vas želim spodbuditi, da jo 

pošljete na moj e-naslov (objavljen je na spletni strani šole) ali preko e-asistenta. Datoteko poimenuj s 

svojim imenom in priimkom ter dopiši 7. a razred DKE. Sliko pošlji najkasneje do torka, 24. marca 2020.  

Pri učenju boš potreboval/-a zvezek in internet. 

Učna vsebina 

Slovenija je 1. maja 2004 postala članica Evropske unije. Pri današnji uri boš spoznal/a osnovne značilnosti 

Evropske unije. Pri učenju boš potreboval/a zvezek in povezavo na spletne strani.  

V zvezek zapiši naslov Evropska unija. 

Izdelaj miselni vzorec, ki bo vseboval podatke, ki jih boš zbral/a ob pomoči naslednjih vprašanj. 

1. Katere simbole ima Evropska unija? S pomočjo informacij na povezavi 

http://www.arhiv.evropa.ukom.gov.si/si/kratka-predstavitev/vec-o-simbolih/index.html  vsak simbol 

tudi opiši. 

2. Katere vrednote in cilje ima Evropska unija? Odgovor poišči na spletnih straneh. 

 

Miselni vzorec fotografiraj. Pošlji ga na moj e-naslov ali preko e-asistenta do ponedeljka, 30. marca 2020. 

Moj e-mail najdeš tudi na spletni strani naše šole. Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom 

ter dopiši 7.a razred DKE. 

 

Ana Borota Šraj 

 

  

http://www.arhiv.evropa.ukom.gov.si/si/kratka-predstavitev/vec-o-simbolih/index.html
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TEHNIKA in TEHNOLOGIJA 7.r 

ELEKTROTEHNIKA 

UČINKI in VIRI ELEKTRIČNEGA TOKA 

 

Ta teden boste prejeli drugi delovni list ( pdf )  z dvema nalogama in rešen delovni list preteklega tedna ( 

upam, da je šlo vam delo  hitreje kot meni ). 

Tudi tu se za reševanje naslonite na  učbenik, ki ste ga prejeli prejšnji teden v pdf obliki. 

Rešene vaje ni potrebno pošiljati sproti, shranite jih ( ključek, fotografija ) in prinesite  ko pridete zopet v 

šolo. 

Če imate vprašanja glede učne snovi mi seveda sporočite preko e pošte. 

 

 Uspešen in zdrav začetek šolskega tedna 

Valter Janko 
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OGL  7. R 

Navodila za delo 

Petek, 20.3.2020 ( obe skupini ) 

Delo na domu nas je  dohitelo tik pred začetkom izdelave  naslednjega izdelka, zato boste  nekaj naslednjih  

učnih ur do prihoda v šolo pisali delavniški dnevnik. 

Na prazen brezčrten list A4  izdelaj okvir za delavniški dnevnik  ( glej priponko1 ). 

S pomočjo učbenika (priponka 2 ) skiciraj in na kratko opiši priprave za merjenje in zarisovanje.  

Izdelan list dnevnika shrani v mapo do prihoda v šolo. 

Srečno. 
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OGL  7.R    petek, 27.3. 2020 

NAVODILA ZA DELO 

Orodja in pripomočki za vpenjanje 

 

Zopet nov list delavniškega dnevnika 

Na prazen  brezčrten A4 list najprej narišite okvirček s podatki: 

OGL VPENJANJE OBDELOVANCEV OŠ MAREZIGE 

 

LIST 5 IME PRIIMEK 27.3. 2020 

 

V dnevnik zatem s pomočjo priložene strani učbenika ( pdf ) skiciraj in na kratko opiši pripomočke za 

vpenjanje : 

a) Na katerih površinah izdelujemo izdelke, da si olajšamo delo in ne uničujemo pohištva 

b) Kje pritrdimo manjše obdelovance (pripomoček skiciraj ). 

c) S čim si pomagamo stisniti obdelovance pri lepljenju ( skiciraj ) 

d) Kateri pripomoček lahko uporabimo pri vrtanju (skiciraj ) 

Delovne liste shranite in jih prinesite  s sabo, ko bomo zopet lahko prišli v šolo. 

Zaradi vašega povečanega obsega dela , delovnih listov ( še )  ni potrebno pošiljati na pregled. 

Kdor ne razume učne snovi naj mi seveda piše  po e pošti. 

Potrudite se, saj bo predstavitev delavniškega dnevnika  ocenjena. 

Opomba:  

Kdor lahko , ali ima možnost izdelati doma kak praktični izdelek iz lesa, naj svoje delo dokumentira ( 

fotografira ). Tudi na ta način bo možno pridobiti oceno. 

Uspešno in zdravo 

Valter Janko 
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ŠPORTNA VZGOJA 

ŠPORT  7.r ; 2. teden: 23.-27.3.2020 

Ta teden vam pošiljam vaje za razvoj MOČI. Vadbo lahko izvajaš, ko so ure športa ali po lastni izbiri, npr. 

med učenjem za sprostitev. Lahko povabiš tudi družinskega člana, da povadi s teboj 😊.  

1. Izvedi sklop gimnastičnih vaj (po tvoji izbiri; 2x za glavo, 3x za roke, 2x za trup in 3x za noge)   

2. VAJA  

 

 
 

V položaju vztrajamo 40 sek, odmor 15 sek. Narediš 3 serije.  

 

2. VAJA  
 

 
Sklece v opori v opori čepno zadaj (na skrinji ali stopnici)  

Število ponovitev: 15, odmor 15 sek, naredimo 3 serije.  

3. VAJA  

Nizki skiping, trajanje 60 sek. (Poglej  https://www.youtube.com/watch?v=A7MNAs9lKhA) 

 

4. VAJA  

 
Lahko je metla,… 

Število ponovitev: 15, odmor 15 sek, naredimo 3 serije.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A7MNAs9lKhA
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5. VAJA  
 

Dvigi bokov  

 

 Dvigi bokov iz hrbtne leže skrčno  

Število ponovitev: 15, odmor 15 sek, naredimo 3 serije.  

 

 

 Po tej vadbi  je potrebno narediti raztezne vaje.  

 

Posamezni položaj zadržimo 20-30 sekund. 
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IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA 
DRUGI TEDEN 
Pošiljam vam naslove spletnih strani, kjer boste našli interaktivne vaje, s katerimi boste ponavljali dneve in 
mesece ter števila.Vaje si razdelite tako,da jih boste lahko delali večkrat na teden. Lahko jih delate nekaj 
tudi v prvem tednu. 
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect27/no_01/no_01.htm 
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect27/no_02/no_02.htm 
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect27/no_03/no_03.htm 
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect27/no_04/no_04.htm 
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect27/no_05/no_05.htm 
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect27/no_07/no_07.htm 
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect27/no_09/no_09.htm 
 
V zvezek napišite naslov 
                    I giorni della settimana 
Učbenik, str. 67, rešite vajo 4, v zvezke. 
Delovni zvezek, str.38, vaja 3. 
 
Naslednje napotke dobite v začetku aprila. Časa imate na pretek, ne hitite z delom! 
 
Buon lavoro, ragazzi! Restate in casa! Rimanete in buona salute! 
 
Saluti dalla vostra insegnante Tamara 

 

https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect27/no_01/no_01.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect27/no_02/no_02.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect27/no_03/no_03.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect27/no_04/no_04.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect27/no_05/no_05.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect27/no_07/no_07.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect27/no_09/no_09.htm

