Navodila učencem za pouk na daljavo
7. RAZRED
MATEMATIKA 7
Tu so navodila za tretji teden. Prosim, da mi dnevno pošiljaš opravljeno nalogo na
mail(suzana.lisjak@osmarezige.si).
Ponedeljek,30.03.2020
Naslov: SIMETRALE STRANIC IN TRIKOTNIKU OČRTANA KROŽNICA
Ponovi kaj je simetrala daljice, kaj so njene lastnosti in kako jo načrtamo. Prepiši v zvezek in dopolni:
Simetrala daljice je ________________, ki je _________________ na daljico in jo _______________ na
dva ______________ dela. ( izbiraj med premica, razdeli, skladna, pravokotna).
Vsaka točka, ki leži na simetrali daljice, je ______________ oddaljena od krajišč daljice.
Stranice trikotnika so daljice, kar pomeni, da jim lahko narišemo simetrale.
V zvezek nariši trikotnik ABC s podatki a = 7 cm, b = 4 cm, c = 6 cm.
Nariši simetrale vseh treh stranic. Točko, v kateri se sekajo simetrale, označi s So.
Nariši daljico, ki povezuje točko So in eno oglišče trikotnika in jo označi ro.
Nariši krožnico s središčem So in polmerom ro.
Če si pravilno vse narisal, poteka krožnica skozi vsa oglišča trikotnika. Pravimo, da smo narisali
TRIKOTNIKU OČRTANO KROŽNICO ali trikotniku smo očrtali krožnico.
Sedaj si preberi še razlago v učeniku na strani 129. Nato v zvezek prepiši kar je zapisano v zelenem
pravokotniku.
Reši naloge 1, 2 in 3 na strani 131.

Torek,31.03.2020
Naslov: SIMETRALE KOTOV IN TRIKOTNIKU VČRTANA KROŽNICA
Ponovi kaj je simetrala kota, kaj so njene lastnosti in kako jo načrtamo. Prepiši v zvezek in dopolni:
Simetrala kota je ________________, ki poteka skozi ___________ kota in kot _______________ na dva
______________ dela. ( izbiraj med premica, razdeli, skladna, vrh).
Vsaka točka, ki leži na simetrali kota, je ______________ oddaljena od obeh krakov kota.
Trikotnik ima tri notranje kote, kar pomeni, da jim lahko narišemo simetrale.
V zvezek nariši trikotnik ABC s podatki a = 7 cm, b = 4 cm, c = 6 cm.
Nariši simetrale vseh treh notranjih kotov. Točko, v kateri se sekajo simetrale, označi s Sv.
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Nariši pravokotnico iz So na eno izmed stranic in presečišče označi s rv.
Nariši krožnico s središčem Sv in polmerom rv.
Če si pravilno vse narisal, leži krožnica v trikotniku in se dotika vseh treh stranic. Pravimo, da smo narisali
TRIKOTNIKU VČRTANO KROŽNICO ali trikotniku smo včrtali krožnico.
Sedaj si preberi še razlago v učeniku na strani 132. Nato v zvezek prepiši kar je zapisano v zelenem
pravokotniku.
Reši naloge 1, 2 in 3 na strani 133.
Sreda,01.04.2020
Danes boš utrjeval načrtovanje trikotnikov, višinske točke, očrtane in včrtane krožnice trikotniku.
Načrtaj dani trikotnik( pazi na obliko)
Trikotnik ABC
c = 6 cm
𝛼 = 60𝑜
𝛽 = 70𝑜
Trikotniku včrtaj krožnico.

Trikotnik ABC
c = 7 cm
𝛼 = 120𝑜
b = 5 cm
Trikotniku očrtaj krožnico.

Trikotnik ABC
c = a = 6 cm
𝛽 = 30𝑜
Trikotniku določi višinsko
točko.

Petek,03.04.2020
Višinska točka, središče očrtane krožnice in središče včrtane krožnice so znamenite točke trikotnika. Danes
boš raziskoval, kakšno lastnost imajo te tri točke v enakostraničnem trikotniku.
Na list papirja nariši tri skladne enakostranične trikotnike s stranico 6 cm. V enem določi višinsko točko, v
drugem središče očrtane krožnice in v tretjem središče včrtane krožnice. Trikotnik polagaj enega na drugega.
Kaj lahko poveš o teh treh točkah? Ugotovitev zapiši v zvezek. V zvezek nariši še en skladen enakostraničen
trikotnik in v njem zapiši ugotovitev.

Video klic ob 11.00.
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SLOVENŠČINA
Spomnite se, da smo bili dogovorjeni za kontrolno nalogo. V tem tednu se boste ukvarjali s tem, kar bi
morali pisati.
Učenci, ki še niste opravili vseh nalog od prejšnjega tedna, napravite do jutri.

TOREK, 31. 3.:
Domače branje: Sue Townsend: Skrivni dnevnik Jadrana Krta
Odgovorite na vprašanja. Odgovore pošljite po elektronski pošti viktorija.pecelj@guest.arnes.si
-

do četrtka, lahko tudi prej. Če imate možnost, pišite v wordovem dokumentu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kako je Jadran spoznal Berta Baxterja?
Zakaj so Jadranu in očetu odklopili elektriko? Kdo jima je pomagal?
Kaj je bilo z maminim krznenim plaščem?
Kako se je Jadran rešil nadlegovanja Barryja Kenta?
Kako se Jadran obnaša, kadar je bolan? Kako je bilo v bolnišnici?
Zakaj so jim odklopili telefon?
Zakaj so učenci prišli v šolo v rdečih nogavicah? Zakaj ne bi smeli?
Kako je potekal šolski izlet v London? Kako je o tem poročal Jadran?
Katero neumnost je Jadran napravil na koncu?

Odgovarjate v celih povedih in v več povedih.
Ne odgovarjate tako, da ponovite vprašanje. Primer slabega odgovora:
Kako se je Jadran rešil nadlegovanja Barryja Kenta? Jadran se je rešil nadlegovanja Barryja Kenta tako, da
je …

SREDA, 1. 4.:
Danes boste rešili naslednje naloge: rabo samostalnika, ponovili boste sklone in basen, kar bi sicer pisali v
kontrolni nalogi.
SAMOSTALNIKE V OKLEPAJU POSTAVI V USTREZEN SKLON
Med vsemi (otrok) ________ se je Nada najlepše obnašala. O svojih (otrok) __________ je veliko govorila.
Ali si redno umivaš (zob) _______? Všeč so mi črni (las) _________. V pristanišču je pet velikih (ladja)
_________. Srečala sem (Branko) _________, (France) _________ in (Toni) ______. Z vsemi (možje)
_________ je bil prijazen. Želimo si več (igra) ________. Sklonil se je k (tla) ______. Kolektiv je ostal brez
dveh (človek) ________. Povsod so dobri in slabi (človek) _________. Pred (dve uri)
____________________ še nismo nič vedeli. Prespal je na seniku in z (dan) _______ je izginil. S (škarje)
____________ je zarezala v blago.
Ostrigla si je svoje lepe dolge (las) ______. Vseh (morje) ________ še niso raziskali. Za mizo je sedelo
veliko (mož) _______. Poberi papirček s (tla) _______. Pri dveh (človek) __________ so ugotovili
nalezljivo bolezen. (Zvonko) _________, (Franci) ________ in (Stane) __________ moram pomagati pri
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učenju. Pred (dve leti) _____________________ smo hodili v 5. razred. Rada imam poletje zaradi dolgih
(dan) _______. Oče noče več rediti (konj) _______. S (hči) _________ se je odpravila na obisk.
SAMOSTALNIKOM DOLOČI SKLON!
Kit ima toplo kri in je prilagojen življenju v vodi. Prijatelj z Dolenjske bo s svojimi
starši prišel k nam na obisk.
1. Preberi naslednji basni in napiši moralo.
Vrana in lisica
Vrana je ukradla sir, pa je odletela v gozd, da ga v miru poje. Sedla je na visoko staro bukev, takrat pa je mimo
pritekla lisica. Zagledala je vrano, zavohala je sir - o, kako jo je zamikal! »Le kako bi dobila ta sir?« si je mislila, na
drevo pa ni mogla. Ampak - lisica je zvita. Je začela: »O, ptica, ptička, kako si lepa! Kako lepo perje imaš! Kako lepo
se sveti! Kako dolga so tvoja krila! In kako lep je tvoj kljun! Mmm, kdo ve, kako lepo šele poješ ...« Vrani je hvala
dobro dela. Brž je odprla kljun in zapela: »Kraaa, kraaa, kraaa,« takrat pa ji je sir ušel in padel naravnost pred lisico.
Ta ga je odnesla in pojedla, vrana, vsa žalostna, pa je ostala lačna.

Labod, rak in ščuka
Labod, rak in ščuka so živeli skupaj v reki. Ob bregu je stal star čoln in dogovorili so se, da ga bodo
porinili iz vode.
Vsak je poprijel na svojem koncu. Napeli so vse moči, toda čoln se ni premaknil. Poskusili so še
enkrat, pa nič.
Stokali so in vlekli, a vse brezuspešno. Le zakaj, saj čoln ni bil tako težak? A kaj: labod se je
vzpenjal v nebo, rak je vlekel nazaj, ščuka pa je silila v vodo.
Kdo je bil kriv, niso razčistili, čoln pa še danes tam stoji.
ČETRTEK, 2. 4.:
Na spletni strani šole poglejte natečaje Erasmus+. Sodelovali bomo na literarnem natečaju – preberite.
Danes boste samo razmišljali o tem, kaj se dogaja v tem času. Določili si boste temo in napravili načrt –
miselni vzorec.
Napišite:
- kaj boste napisali v uvodu
- jedro – členitev na več odstavkov
- zaključek
- naslov
Teme:
-

O življenju doma: kako preživljate dneve, kako je življenje drugačno od prej
Kakšno bo življenje v prihodnosti: ali bomo s koncem karantene varni, ali vas kaj skrbi
Živali času karantene: ptice, gozdne živali … verjetno čutijo odsotnost ljudi
Spremembe v naravi: je narava čistejša? V Benetkah že opazujejo čistejšo vodo …; manj letalskega
prometa … kaj je še pripomoglo k temu
Kje so po tvoje vzroki za to katastrofo
Množični svetovni turizem: negativni vplivi (letalski promet, hitra potovanja in hitro prenašanje
okužb, množice tesno skupaj; infrastruktura – voda, kanalizacija …)
Domišljijsko: življenje v izolaciji za vedno
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-

Domišljijski spis: Ujet v tujini – sredi karantene ne moreš domov
Virus pripoveduje: morda tako, da so ga ustvarili z dobrim namenom in tudi sam ni nameraval
postati slab in morilski
Pesem na katero od teh tem: pesem naj bo malo daljša, več kitic, naj ima urejen ritem in rimo;
najbolje štirivrstične kitice

PETEK, 3. 4.:
Pišete spis po včerajšnjem načrtu. Ni potrebno napisati dokončne verzije; preglejte še naslednje dni,
spreminjajte, dopolnjujte, popravljajte. Lahko mi sproti pošiljate v pregled in vam bom svetovala, kako
izboljšati.
Obvezno poslati do drugega petka, 10. 4.
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ANGLEŠČINA
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ANGLEŠČINA
Spodaj je program dela za cel teden. Preberite navodila, ki sledijo!
Zahtevane naloge slikajte in mi jih pošljite na neli.kozlan@guest.arnes.si.
V primeru, da imate težave s slikanjem nalog, mi natipkajte rešitve (po vrsti, npr 1. an, 2…, ) Pošljite
mi samo tiste naloge, za katere vam dam navodilo slikaj in pošlji!
Naknadno, ko bom dobila vse vaše naloge, vam bom poslala reštve in si boste popravili.
*NAVODILA za delo v eAsistentu – Pod Komunikacija / Kanali sem ustvarila kanal Angleščina 7 - tam
lahko postavljate vprašanja iz snovi meni ali sošolcem, lahko si pomagate med seboj. V kanalih vsi v
razredu vidijo vsa vaša sporočila in priponke.
Ne pošiljajte vaših rešenih nalog pod Kanali, ampak pod Sporočila. V Sporočilih lahko prebere vaše
sporočilo samo tisti, ki ga vi izberete v imeniku (lahko tudi več oseb).
Narejen je tudi kanal Dopolnilni TJA.
Utrjevanje
PONEDELJEK
- Še enkrat preberi besedilo Meals and meal times str 52 in na glas ponovi
Datum: 30.3.20 odgovore na vprašanja.
Zaporedna ura:
105

- na glas odgovvori, kar si napisal/a v sestavku o naših prehranjevalnih navadah
(Describe eating habits in Slovenia. How many meals a day do we/you have?
When? What are the typical dishes that you/we eat for breakfast/lunch/
dinner/snacks?)

Slikaj , kar si napisal/a in pošlji na moj naslov (po možnosti preko
eAsistenta.)

TOREK

Traditional Slovenian food

Datum: 31.3.20 *Reši delovni list, ki je pod navodili:
Zaporedna ura:
106

- poveži opis jedi z imenom jedi
- neznane besede najdi v slovarju
- dopolni besedilo o tradicionalnem slovenskem kosilu
Food from around the world Učb str 53
- poveži besede in slike Ex1

PETEK

- Poslušaj in sledi besedilu v učbeniku. Dobro polsušaj, ker nečesa ni v

Datum: 3. 4. 20 tiskanem besedilu!!
Zaporedni uri:
107,108

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit4/audio?cc=si&selLanguage=en
Page 53, Ex2
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- naredi nalogi 3 in 4 v zvezek
- odgovori na vprašanja v zvezek. Vprašanja ni treba prepisati.
Napiši odgovore v celih povedih. Pazi na preteklik nepravilnih glagolov!!

1. When did people start to travel around the world?
2. Where did the chocolate come from?
3. What is a popular meal in Mexico?
4. Who was the first to put sugar in chocolate?
5. Where did potatoes come from? Where did potatoes grow before coming to
Europe?
6. When did tea become cheap?
MY RECIPE
- Izberi si eno jed (lahko tvojo najljubšo) , pozanimaj se, kako se jo pripravi in
napiši recept v angleščini (ingredients, preparation).
Napiši na enostaven način.
Pomagaj si z izrazi COOKING VERBS pod delovnim listom.

8

TRADITIONAL SLOVENIAN DISHES
1. Match the definitions with the names of these typical Slovenian dishes.

1. A dessert consisting of layers of
poppy seed, cottage cheese, walnut
and apple filling

Carniola sausage

Žlikrofi

2. Sausage made from pork, garlic, salt,
pepper and usually it’s smoked
3. Thick soup made of sour cabbage,
beans and potatoes

Bled cream cake

4. A boiled or baked dough roll with a
variety of different sweet or savoury
fillings, served either as a main or side
dish

Prekmurska gibanica

5. A dessert made of dough, a layer of
vanilla custard and a layer of cream

Potica

6. Small boiled dumplings made with
soft pasta dough and filled with a
mixture of potatoes, onions and spices

Jota

Štruklji

7. Dough cake with different fillings
(walnut and poppy seeds). It’s the
most typical Slovenian dessert.
A TRADITIONAL SLOVENIAN SUNDAY LUNCH
salad bowl

table

noodles

beef soup

potatoes

family

beef

The Slovenes are a nation of soup lovers, so many start their Sunday lunch with ________________ with
_________________. The main dish is ________________ and ___________. We eat a lot of salad, and
traditionally there was always a big bowl of salad in the middle of the table. Nowadays, in some households
each family member has his or her own ________________, but many still use only one big bowl for the
whole __________________.
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KITCHEN UTENSILS
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NARAVOSLOVJE
Pozdravljeni učenci in učenke!
Navodila bodo kot običajno objavljena na spletni strani: http://nadaljavo.splet.arnes.si/
Preverite jih prosim. Vsak torek oz. četrtek, ko imate sicer naravoslovje na urniku.

RAZREDNA URA
1. Za razredno se dobimo na Zoom.us v ČETRTEK, ob 12.30. Povezava je:
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/765457990
Meeting ID: 765 457 990
Povezavo bom objavila tudi v eA v kanalu Razredne ure v četrtek.
2. Začeli boste spremljati vaše delo in sicer tako, da boste pisali dnevnik dela za šolo. Da dobimo učitelji
malo boljšo predstavo, koliko časa vam vzame delo tekom tedna, pri katerem predmetu dajemo preveč
oz. premalo itd. In da tudi vi sami vidite, koliko časa vam gre, kdaj delate večinoma, ali bi se dalo kaj še
bolje organizirati znotraj dneva itd.
Predlagam obrazec na naslednji strani – kdor nima tiskalnika, tabelo prepiše na list ali v zvezek
naravoslovja. Pišite sproti dnevno, bomo v četrtek že malo pokomentirali. Boste list pokazali pred
kamero…
3. V kanal Razredne ure bo sodelavka objavila eno nalogo, s katero boste malo vadili delo z eAsistentom
in si uredili profil. Preverite kanal v naslednjih dneh pred četrtkom še.

Bodite dobro,
srečno,
Tamara
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DNEVNIK DELA ZA ŠOLO (učenje na daljavo)

TEDEN ________

PONEDELJEK
PREDMET

npr. MAT

OD KDAJ DO KDAJ

8.00 – 8.50

11.45-12.15

SKUPNI ČAS (h:min)

1:20

TOREK
PREDMET

OD KDAJ DO KDAJ

SKUPNI ČAS (h:min)

OD KDAJ DO KDAJ

SKUPNI ČAS (h:min)

OD KDAJ DO KDAJ

SKUPNI ČAS (h:min)

OD KDAJ DO KDAJ

SKUPNI ČAS (h:min)

SREDA
PREDMET

ČETRTEK
PREDMET

PETEK
PREDMET
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LUM 7

31. 3. 2020 – torek (fantje)
1. 4. 2020 – sreda (dekleta)

nadja.janko@guest.arnes.si

Umetniška grafika – KOLAGRAFIJA (analiza dela)

Do sedaj si zagotovo že naredil MATRICO in ODTIS ptice
1.- če še nisi poslal, pošlji na nadja.janko@guest.arnes.si
2.- če si naredil grafiko ptice, ki živi v Sloveniji, pošlji sliko še razredničarki Tamari!

3.- V posebni mapi shranjuj vse izdelke za LUM in LS1!
Kolagrafija 1/1 sova, ime 2020

ARHITEKTURA
Na kaj pomisliš ob besedi prostor!
Na zprt prostor – sobo?
Na odprt prostor – naravo?
Na pol zaprt prostor – balkon?
Na pol odprt prostor – stadion?
Pri arhitekturi govorimo o zgradbah, mestih, veseh, pa tudi o parkih.
RAZISKUJ! Stopi ven pred hišo, ali pojdi na zelo kratek sprehod, lahko gledaš skozi okno!
Kaj vidiš? Napiši na list papirja. Kaj sestavlja neko zgradbo (hišo)od zunaj . Bodi natančen !

Novi pojmi POL ODPRT PROSTOR – ima stene nima strehe (arena, stadion)
POL ZAPRT PROSTOR - ima streho nima stene (vrtna uta, kozolec)

TEDENSKA NALOGA
Dobro preberi navodila za za natečaj PTICE SPOMLADI - na nasledni strani!
Opazuj ptice okoli svojega doma. Riši s svinčnikom ali barvicami ali voščenkami.

Riši na A4 format. Ptica naj bo podobna neki določeni ptici NPR vrabčku, kosu
Več navodil dobiš na naslednji strani.
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PTICE SPOMLADI
Gregorjevo (12.3.), ko se ptički ženijo, je mimo. Prihaja pomlad, čeprav so temperature že nekaj časa
pomladne. Vse zeleni, ptički se veselo oglašajo, si dvorijo, pripravljajo gnezda, ptice selivke se vračajo ipd.
Kmalu bodo v prvih gnezdih jajčka, izvalili se bodo mladi ptički, prej ali slej zleteli ven iz gnezd ali pa še
nekaj časa racali ali plavali naokoli za starši.
Pozivamo vas, da take in podobne motive iz življenja ptic spomladi, preslikaš na risalni list.
Pogoj je, da narišeš oz. naslikaš eno ali več vrst ptic, ki vsaj del leta živijo v Sloveniji oz. jo vsa preletijo v
času selitve (ne risati pingvinov, albatrosov ipd.). Več pticah v Sloveniji si lahko preberete na strani Društva
za opazovanje in preučevanje ptic Slovenije.
Želja je, da bi v tem natečaju sodelovali vsi učenci naše šole. Zato za dodatna navodila počakaj na svojo
razredničarko oz. učiteljico likovne vzgoje. V kolikor do 10.4. od njih ne dobiš dodatnih navodil, se dela
lahko lotiš sam.
Slika naj bo na risalnem listu. Lahko je v poljubni tehniki (s svinčnikom, barvicami, temperami, voščenkami
itd)

Fotografiraj ali skeniraj svojo risbo oz. sliko in fotografijo pošlji učiteljici Nadji, da oceni in
učiteljici Tamari.
Ko bo spet začel pouk v šoli, risbo prinesi v šolo. Znotraj razreda boste skupaj z učiteljico naredili izbor
“najlepših” 5 slik. Te slike se bodo nato potegovale za eno izmed praktičnih nagrad. Ocenila jih bo komisija
sestavljena iz učiteljev v Erasmus+ projektu.
V najkrajšem roku za tem bo razglasitev rezultatov. Objavili jih bomo tu na tej spletni strani in v Erasmus+
kotičku v šoli.
ROK ODDAJE FOTOGRAFIJE RISBE OZ. SLIKE … 15.4.2020
V spodnjem sprednjem desnem kotu risalnega lista naj bo jasno zapisano tvoje ime, priimek in razred.
Sliko tudi poimenuj. V naslovu slike naj bo ime vrste ptice, ki si jo narisal-a. Ta naslov zaenkrat napiši na
zadnjo stran risalnega lista.
Uživaj v ustvarjanju:)

Torej na kratko: nariši ali naslikaj ptico, ki živi v Sloveniji.
Predlagam A4 format. Riši s svinčnikom tako kot na prvi sliki, ali z barvicami (2)-lepo zasenči, ali z voščenkami (3) , če
imaš tempere (4) je krasno!
Nekateri ste ptice že odtisnili (če so slovenske pa ne vem)
Saj veš: sinička, kos, vrabček, slavček, sraka, vrana, sova, krokar, golob ščinkavec….
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Likovno snovanje 1 – izbirni predmet
Skladnost barve in oblike – učimo se opazovanja
S pomočjo (sicer angleških) posnetkov se lahko učiš senčenja in barvanja ptic z navadnimi barvicami.
Tudi tukaj gre za natečaj PTICE SPOMLADI. Opazujte ptice in jih spoznajte!
Ko jih rišete, narišite tudi okolico vejice, liste, iglice….bodite pozorni na podrobnosti!
Izberite poljubno velik list! Pošljite slike meni in Tamari!
Sinička https://www.youtube.com/watch?v=_jEfMvGvad4
Sinička (svinčnik)https://www.youtube.com/watch?v=RcNWFCtmOKI
Taščica https://www.youtube.com/watch?v=sdLbsOw8-Uk
Vrabček https://www.youtube.com/watch?v=wYk_aOU9YlM

Sinička

Vrabček

Taščica
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ZGODOVINA
Torek, 31. 3. 2020
ZGODOVINA

Najprej ponovi snov prejšnjega tedna. Nato si
zamisli, da si novinar, ki poročaš o tem kako so
Rimljani prišli na ozemlje današnje Slovenije.
Uporabi čim več podatkov iz učbenika, spleta.
Tu vam posredujem nekaj linkov:
https://www.youtube.com/watch?v=aemZU26AjTg,
https://mgml.si/sl/mestnimuzej/razstave/263/arheoloski-park-emona/,
https://www.youtube.com/watch?v=4CQbDv5oPkY

Četrtek, 2. 4. 2020
ZGODOVINA

Preberi besedilo v učbeniku na strani 52 in 53,
nato prepiši naslov v zvezek. Naslednji korak
je, da odgovoriš na vprašanja, 1 – 7, v učbeniku
stran 53.

Učenci odgovorov na vprašanja mi ne pošiljajte na e-pošto, ampak poglejte v spletno učilnico
ZGODOVINA 7, ki sem vam jo naredila v e-asistentu. Tu imate v zavihku komunikacija tudi kanal ZGO 7,
kamor mi lahko pišete, če imate kakšno vprašanje ali pa tudi kar tako, da se oglasite. V spletni učilnici vam
bom objavila gradivo (projekcijo) in odgovore na vprašanja, da si boste lahko sami pregledali nalogo. 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 VZGOJA
Naknadno!
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GEOGRAFIJA

sreda, 1. april 2020
Potreboval/a boš učbenik in zvezek.
Učna vsebina
V zvezek zapiši naslov Gospodarstvo Severne Evrope.
Preberi snov iz učbenika na str. 90−93.
Izdelaj miselni vzorec, ki bo vseboval podatke o industriji, gozdarstvu, energiji, kmetijstvu in ribištvu.
Zapis fotografiraj ter pošlji na moj e-naslov ali preko e-asistenta do petka, 3. aprila 2020. Moj Poslano
datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 7.a razred.
četrtek, 2. april 2020
Potreboval/a boš učbenik in zvezek.
Učna vsebina
Danes bomo ponavljali in utrjevali snov o Severni Evropi.
Naloge najdeš v eAsistentu pod Xooltime (spletna učilnica).
Želim vam prijetno in uspešno reševanje nalog.
Naloge moraš rešiti do petka, 3. aprila 2020.
Ana Borota Šraj

DKE
Sreda, 1. april 2020
Pri učenju boš potreboval/a učbenik, zvezek in internet.
Učna vsebina
V zvezek zapiši naslov Prednosti in slabosti Evropske unije.
Izdelaj miselni vzorec, ki bo vseboval podatke o prednostih in slabostih Evropske unije. Pomagaj si z
internetom in učb. str. 37 – 39.
Miselni vzorec fotografiraj. Pošlji ga na moj e-naslov ali preko e-asistenta do petka, 3. aprila 2020. Poslano
datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 7.a razred DKE.

Ana Borota Šraj
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TEHNIKA in TEHNOLOGIJA 7.r
Ponedeljek, 30.3. 2020
ELEKTROTEHNIKA
UČINKI in VIRI ELEKTRIČNEGA TOKA (utrjevanje snovi)
Smo že v tretjem tednu pouka na domu.
Še vedno velja, da ni nujno sprotno pošiljanje predelane učne snovi. Delajte vseeno sproti. Če snovi ne
razumete, mi obvezno sporočite.
Potrudite se, saj bom vse vaše rešitve pregledal najkasneje ob prihodu v šolo.
Tudi tokrat vam v prilogi pošiljam rešitve delovnega lista.
Navodila za ta teden:
V zvezek napišite dva miselna vzorca:
a) Prvi miselni vzorec je zapis naslovov učne snovi iz elektrotehnike, ki jo bomo to šolsko leto
obravnavali
b) Drugi miselni vzorec pa je kratek zapis učinkov električnega toka
Izdelajte jih po svoje, primer obeh zapisov pa je prav tako v prilogi.
Ostanimo doma in veselo na delo
Valter Janko
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OGL 7. R
petek, 3.4. 2020
NAVODILA ZA DELO
POSTOPKI OBDELAVE LESA
Spet nov list delavniškega dnevnika
Na prazen brezčrten A4 list najprej narišite okvirček s podatki:
OGL

POSTOPKI OBDELAVE

LIST 6

IME PRIIMEK

OŠ MAREZIGE

2.4. 2020

V dnevnik zapišite miselni vzorec ( priloga pdf ) o postopkih obdelave lesa.
Napišite ga seveda po svoje in lepše.
Delovne liste shranite in jih prinesite s sabo, ko bomo zopet lahko prišli v šolo.
Potrudite se, saj bo predstavitev delavniškega dnevnika ocenjena.
Opomba:
1. 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.
2. Sam doma izdelujem izdelke, ki ste jih izbirali. Pošiljam sliko.
3. Pošiljam tudi natečaj učiteljice Tamare ( erasmus + )

Uspešno in zdravo
Valter Janko
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ŠPORTNA VZGOJA
ŠPORT 7. r; 3. teden-30. 3. – 3. 4. 2020, 1.ura
Na današnji uri športa boš RAZVIJAL/A KOORDINACIJO.
Potrebuješ kredo, vrvice, veje v gozdu, lepilni trak v stanovanju za označbo tal.
Uvodni del začneš z ogrevanjem:
 Dinamično ogrevanje:
- korakanje na mestu
- dotik komolec-nasprotno koleno
- 10 počepov
- dvigovanje pet na mestu («brcanje v zadnjico«)
- 10 vojaških poskokov (opora ležno spredaj-čep-skok)
 Statično ogrevanje:
- 10x odkloni glave (D/L)
- 10x kroženje z rokami naprej, 10x nazaj,
- 10 odkloni trupa (D/L)
- 10 suki trupa (D/L) (stojimo razkoračno, sukamo samo trup, stopali ne primikamo)
- 10x predkloni,
- 2x10 zamahi v prednoženje (zamahi s stegnjeno nogo naprej)
- 10x izpadni korak (D/L)
- kroženje z zapestji in gležnji.
2. Izdelaš KOORDINACIJSKO LESTEV cca. 9 m, 9 x pravokotnik(črte si lahko označiš tudi z vrvicami
na travniku, iz vej v gozdu, s kredo zunaj na dvorišču, asfaltu, v stanovanju z lepilnimi trakovi,..). Najlažje
je s kredo, če imaš primeren prostor.

Vaje:
- sonožni poskoki; naprej/ nazaj/ 2 naprej, 1 nazaj;
- poskoki; narazen-skupaj;
- tek;
- bočni sonožni poskoki; naprej-nazaj diagonalno,
- bočni tek;
- plazenje naprej/ nazaj;
Če ti je to premalo, si poglejte video: https://www.youtube.com/watch?v=iICTuTZCJyM in dodaj vajo.
V zaključnem delu naredi sprostilne vaje (lahko raztezne vaje, stresanje udov,..).
Koordinacijsko lestev, ki si jo izdelal/a in izvajanje treh vaj na njej, mi pošlji na
sport.osmarezige@gmail.com do konca tedna (3.4.2020)
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ŠPORT 7. r; 3. teden-30. 3. – 3. 4. 2020; 2. ura
Na današnji 2. uri športa boš RAZVIJAL/A VZDRŽLJIVOSTNI TEK.
Uporabljal/a boš kolebnico (vrvico).
1. a) Najprej se ogreješ z vrvjo/kolebnico
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b) Nato sledi kompleks gimnastičnih vaj (po tvoji izbiri; najmanj 2x za glavo, 3x za roke, 2x za trup in
3x za noge).

2. V glavnem delu ure:
- 1 minuta pogovorni tek, 1 min hoja (ponovitev 5x)
- 5 min odmor
- 1 minuta pogovorni tek, 1 min hoja (ponovitev 5x)
- lahkoten sprostilni tek z vmesnim stresanjem rok in nog

3. V zaključnem delu SPROSTILNE VAJE (15 sek/1 vaja)

Bodite dobro, učiteljica Brigita.
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IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA
Naknadno.
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