Navodila učencem za pouk na daljavo
7. RAZRED
MATEMATIKA
Tu so navodila za četrti teden. Prosim, da mi dnevno pošiljaš opravljeno nalogo na mail
(suzana.lisjak@osmarezige.si) ali pa uporabi spletno učilnico in komunikacijo v easistentu.
Ponedeljek,06.04.2020
Danes ponovi vse kar smo se učili o trikotniku in si v zvezku naredi miselni vzorec.
Torek,07.04.2020
Danes reši ŠPELA SE PREIZKUSI na strani 136 ( vse naloge, razen 3č)
Sreda,08.04.2020
Reši nalogo, ki te čaka v spletni učilnici easistenta.
Petek,10.04.2020
Video klic ob 11.30, kjer se bomo pomenili o opravljenih nalogah.
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SLOVENŠČINA
Ta teden ne pozabite oddati spise za literarni natečaj. Berite knjigo po lastni izbiri.
Petek je namenjen ponavljanju in utrjevanju.
TOREK
Zeleni delovni zvezek: začeli boste z zadnjim poglavjem v zelenem zvezku na str. 92, naslov Predlog.
Preberete neumetnostno besedilo: Emona
Rešite vaje od 1 do 6.

SREDA
Katere besede (besedne vrste) poznamo? Ponovimo – napišite v zvezke.
SAMOSTALNIK poimenuje bitja, stvari, pojme:
- človek, Janez, vrana, čebela, stol, Koper, lepota, učenje
PRIDEVNIK:

lastnost
nov, čudovit
nov avto, čudovit dan

vrsta
divji, gasilni
divji petelin, gasilni aparat

svojina
sestričnina, Aljošev
sestričnina knjiga, Aljošev telefon

ZAIMEK: zamenja samostalnik: jaz, ti; moj, tvoj; kdo, kaj, kakšen; kdor, kar, ki; tisti, ta
PRISLOV:
kraja
Tu, tja, levo, gor, ven, zunaj
ŠTEVNIK:

časa
zdaj, prej, lani, takrat, poleti

glavni
Ena, dve, štiri, sto, milijon

načina
lepo, grdo, zanimivo

vrstilni
prvi, drugi, četrti, stoti, milijonti

Spoznali boste novo besedno vrsto: PREDLOG.
Rešite vaje 6-10.
ČETRTEK
Rešite vaje 11-19.
Rešitve bodo objavljene v e-asistentu.

PETEK
-

Dokončate delo, ki ga v prejšnjih urah niste uspeli.
Ponavljate snov.
Berete knjigo.

Po elektronski pošti poročate (ne pošiljajte slik): - kaj ste ta teden naredili,
- katero knjigo ste brali.
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ANGLEŠČINA
ANGLEŠČINA
Teden: 6.4. do 10.4.2020
Število ur: 4
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!
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. Narejen je tudi kanal
Dopolnilni Tja. V Kanalih vsi v razredu vidijo vsa vaša sporočila in priponke, v sporočilih pa lahko
prebere vaše sporočilo samo tisti, ki ga vi izberete v imeniku (lahko tudi več oseb).

PONEDELJEK Preglej, če si opravil/a vse , kar je bilo potrebno prejšnji teden in če si mi
poslal/a zahtevano.
Datum: 6. 4. 20
1. Naj spomnim, morali ste napisati Slovenian eating habits. Bil je mišljen
Zaporedna ura: kratek sestavek in ne samo odgovori na vprašanja. Kdor še ni tega poslal, naj
109
slika in pošlje.
2. Snov prejšnje ure: Food from around the world
Še nekrat preberite besedilo na glas in ustno ponovite vprašanja.
Zadnjo uro je bilo treba odgovoriti na vprašanja v celih povedih. Slikaj , kar si
napisal/a in pošlji do 7.4.20.
Še enkrat so tu vprašanja:
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?
3. Neobvezno: lahko slikaš in mi pošlješ tudi tvoj recept.

TOREK

Progress check
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Datum: 7. 4. 20 -Reši naloge v DZ str 42, 43
Zaporedna ura:
110
Prešli bomo na novo enoto – Unit 5
The world
PETEK
-UČB str 56
Datum: 10. 4.
20
Zaporedni uri:
111,112

1. Napiši naslov
2. Poimenovanje delov pokrajine - poglej slike in besede v prvi nalogi, večino
jih že poznaš
3. Poslušaj izgovor – Pozor! Besede niso po vrstnem redu, na koncu pa je
dodanih še nekaj novih, in sicer:
14. SKYSCRAPER
15. A POWER STATION
16. A FIELD
17. A HARBOUR
18. A MOTORWAY
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

Page 56, Ex 1B
- Pod naslov prepiši besede, pri novih besedah preveri pomen v slovarju in
zraven napiši prevod
- reši nalogo 2 v zvezek. Napiši cele povedi npr. My town is near…
How long? How high? Sprašujemo se po različnih velikostih.
- Učb str 56/3
- Poslušaj Page 56, Ex 3 in napiši v zvezek:
How high is that hill? It's _______ high.
How wide is this lake? It's __________ metres wide and ________ kilometres
long.
Kaj pomeni WIDE?
Ponovi še pridevnike, ki jih že poznamo: THIN – THICK, DRY - WET
TALL-SHORT
- Reši DZ 44 / 3 in 45/ 4 ,5, 6
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KITCHEN UTENSILS
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NARAVOSLOVJE
Pozdravljeni učenci in učenke!
Navodila objavljam kot običajno 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 spet na Zoom.us v ČETRTEK, ob 12.30. Povezava je:
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/527047513?pwd=MngrY254QWdvQnVQSUtKREowWkhmQT09
Povezavo bom objavila tudi v eA v kanalu Razredne ure v četrtek.
2. Prejšni četrtek obrazca DNEVNIK DELA ZA ŠOLO o spremljanju vašega dela nismo pokomentirali,
upam, da ste ga izpolnili.
3. Ta teden vodite novo evidenco. In v četrtek bomo oba tedna malo primerjali. Pišite sproti dnevno.

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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Tedenska naloga prejšnjega tedna
LIKOVNA UMETNOST7

nadja.janko@guest.arnes.si

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!
4,- če si narisal ptico s svinčnikom, ali barvicami ali voščenko … pošlji sliko meni in še razredničarki Tamari
Narejeno risbo opremi z imenom priimkom in vrsto ptice, ki si jo risal (zadaj na listu)

3.- V posebni mapi shranjuj vse izdelke za LUM in LS1!

ARHITEKTURA
Naredi zapis na list ali v zvezek:
ARHITEKTURA
Vrste prostora: zaprt, odprt, polodprt, in polzaprt prostor
Urbanistični prostor: Ljudje živijo v različnih naseljih, mestih, veseh…gre za poseljen prostor
Preberi besedilo in si oglej posnetek! https://eucbeniki.sio.si/lum9/2430/index.html

Novi pojmi POL ODPRT PROSTOR – ima stene nima strehe (arena, stadion)
POL ZAPRT PROSTOR - ima streho nima stene (vrtna uta, kozolec)
urbanistični prostor - poseljen prostor – v njem živijo ljudje

TEDENSKA NALOGA
Naredi načrt za papirnat grad: Celoten tloris ne sme presegat A4 formata.
Grad mora vsebovati obrambne stolpe, obrambne zidove, notranje dvorišče
in zgradbo v kateri živijo graščaki in služabniki
Naredi samo načrt! Navodilo za izdelavo gradu dobiš naslednjič.

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.

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)
Saj veš: sinička, kos, vrabček, slavček, sraka, vrana, sova, krokar, golob ščinkavec….
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Likovno snovanje1 – izbirni predmet

nadja.janko@guest.arnes.si

Skladnost barve in oblike – učimo se opazovanja
Kako vam je uspelo? Seveda naredite eno grafiko za LUM in eno ptico s svinčnikom ali barvicami za LS1.
Zelo se potrudite. Imate čas še ta teden. Izpopolnjujte risbo, naredite lepo ozadje 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

NEOBVEZNA NALOGA
Skuhaj jajček, in ga okrasi. Če bo lepo uspel pošlji slikico!
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ZGODOVINA
ZGODOVINA

Četrtek, 9. 4. 2020
ZGODOVINA

Danes ustno ponovi snov zadnjih treh tednov.

Preberi besedilo v učbeniku na strani 56 in 57,
nato prepiši naslov v zvezek.
Naslednji korak je, da zapišeš kaj so gradili
Grki in kaj Rimljani?
Katere gradbene elemente so uporabljali Grki
in katere Rimljani?
Kašne hiše so si gradili?
Ali lahko danes še kje občudujemo njihovo
arhitekturo/stavbarstvo?

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
Ponedeljek, 06.04.2020, 3. šolska ura (10.00-10.45)
Predmet: GLASBENA UMETNOST
Enota: Vokalna glasba v renesansi
Zaporedna številka ure: 27/35

Učni pripomočki:
Albinca Pesek: GLASBA danes in nekoč 7
Svetovni splet
Na Youtubu poglej:
The fall of Constantinople (Istanbul) 1453
https://www.youtube.com/watch?v=rm979BjScw4
1492: Conquest of paradise – Arrival scene
https://www.youtube.com/watch?v=JnG_zYgiT9I

V učbeniku preberi snov na straneh 35-36.
Poslušaj:
Palestrina: Misa papae Marcelli 0.00-1.33
https://www.youtube.com/watch?v=hyjFLhQc2xA
Orlando di Lasso: Matona, mia cara
https://www.youtube.com/watch?v=lmf2H7IxNDY
Vprašanja:
1. Katerega leta so Turki zavzeli Konstantinopol?
2. Kako se imenuje (takrat največja na svetu) cerkev v Konstantinoplu – poišči po spletu?
3. Kdo je odkril Ameriko?
4. Katerega leta je Krištof Kolumb z ladjami Pinta, Nina in Santa Maria odkril Ameriko?
5. Naštej cerkvene vokalne oblike iz časa renesanse?
6. Naštej posvetne vokalne oblike iz časa renesanse?
7. Naštej tri skladatelje iz obdobja renesanse, kateri so pisali vokalno glasbo?
11
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Sreda, 08.04.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20)
Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 78

Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem na zlog TA.
Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE pesem:
Ofra Haza: You
https://www.youtube.com/watch?v=KUHn7Dapvms
Pesem zapoj večkrat.
Kdor je sposoben več, lahko poje še vmesene zloge.
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GEOGRAFIJA

sreda, 8. april 2020
Dragi učenci in učenke.
V uvodu k tej šolski uri vam želim sporočiti, da odhajam na porodniški dopust. Zahvaljujem se vam in
vašim staršem za sodelovanje, še posebej v tem času, ko se pouk izvaja na daljavo. Pri učenju postajate
samostojnejši. Verjamem, da boste pri tem tudi uspešni.
Lepo vas pozdravljam. Z novo učiteljico geografije vam želim lepo sodelovanje in prijetno učenje.
Ker bo moje delo v celoti prevzela nova učiteljica, po 9. aprilu 2020 ne sprejemam več vaših pisnih nalog.
Zato prosim, da upoštevate dogovorjene datume oddaje pisnih nalog. Zadnji datum je 8. april 2020.
Ana Borota Šraj
_____________________________________________________________________
Potreboval/a boš učbenik in zvezek.
Učna vsebina
V zvezek zapiši naslov Lega in relief Vzhodne in Severne Azije
Preberi snov iz učbenika na str. 96−97 (do naslova V vzhodni Evropi in Severni Aziji živijo večinoma
slovanski narodi) ter na str. 99 (samo kar spada pod naslov Velika nižavja se menjavajo z gorovji in
planotami).
Vprašanja prepišite v zvezek in nanje odgovorite.
1.
Katere države uvrščamo v Vzhodno Evropo? Zapiši tudi njihova glavna mesta.
2.
Opiši lego Vzhodne Evrope.
3.
Zakaj pri Vzhodni Evropi obravnavamo tudi Severno Azijo?
4.
Zakaj omenjene države uvrščamo v Vzhodno Evropo?
5.
Kje poteka meja med Evropo in Azijo?
6.
Opiši relief Vzhodne Evrope in Severne Azije. Pomagaj si z atlasom.
Zapis fotografiraj pošlji na moj e-naslov ali preko e-asistenta do srede, 8. aprila 2020. Poslano datoteko
poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 7. a razred.
Želim vam prijetno učenje.
Lep pozdrav,
Ana Borota Šraj

četrtek, 9. april 2020
Potreboval/a boš učbenik in zvezek.
Učna vsebina
Danes boš reševal/a naloge, ki jih najdeš v eAsistentu pod Xooltime (spletna učilnica).
Želim vam prijetno in uspešno reševanje nalog.
Naloge moraš rešiti do četrtka, 9. aprila 2020.
Lep pozdrav,
Ana Borota Šraj
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DKE
sreda, 8. april 2020
Potreboval/a boš učbenik in zvezek.
Učna vsebina
Danes boš reševal/a naloge, ki jih najdeš v eAsistentu pod Xooltime (spletna učilnica).
Želim vam prijetno in uspešno reševanje nalog.

Naloge moraš rešiti do četrtka, 9. aprila 2020.
Lep pozdrav,
Ana Borota Šraj
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TEHNIKA in TEHNOLOGIJA 7.r
Ponedeljek, 6 .april 2020
ELEKTROTEHNIKA
VIRI ELEKTRIČNEGA TOKA
Navodila za ta teden:
V zvezek napišite miselni vzorec (viri električnega toka ) .
Snov dobite v učnih listih od strani 43 do 48 ( dobili ste jih prvi teden dela na domu ).
Za lažje delo sem miselni vzorec s to snovjo izdelal na hitro tudi sam. Vi seveda izdelajte boljše in lepše.

Pomembno obvestilo:
Zaradi šolske evidence, mi prosim ta teden ( od 6. do 10. aprila ) pošljite vsaj eno fotografijo vašega dela pri
tehniki. Upam, da delate sproti.
Ostanite zdravi
Valter Janko
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OGL 7. R

OGL 7. r petek, 10.4. 2020
NAVODILA ZA DELO
Nova stran delavniškega dnevnika s podatki:
OGL

POSTOPKI SPAJANJA
ŽEBLJANJE IN VIJAČENJE

LIST 7

IME PRIIMEK

OŠ MAREZIGE

10.4. 2020

S pomočjo učnih listov odgovori na vprašanja:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Naštej postopke spajanja.
Skiciraj različne oblike glav žebljev.
Kako skrijemo glavo žeblja ?
Kako preprečimo, da se nam pri žebljanju ne razcepi les ?
Opiši prednosti vijačenja pred žebljanjem.
Katero je osnovno orodje za privijanje vijakov ? ( skiciraj )
Skiciraj najpogostejši obliki vijačev in glav vijakov

Delovne liste shranite in jih prinesite s sabo, ko bomo zopet lahko prišli v šolo.
Potrudite se, saj bo predstavitev delavniškega dnevnika ocenjena.
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.
NUJNO OBVESTILO:
Zaradi šolske dokumentacije, mi prosim pošljite ta teden ( od 6. do 10. aprila ) na moj gmail vsaj eno
fotografijo izdelanih delavniških dnevnikov.

Uspešno in zdravo
Valter Janko
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ŠPORTNA VZGOJA
ŠPORT 7. r; 4. teden-6. 4. – 10. 4. 2020
GLEDE NA TO, DA VAS JE SAMO NEKAJ (pohvalno vsem, ki ste 😊) POSLALO
KOORDINACIJSKO LESTEV IN
VAJE, KI JIH IZVAJA NA NJEJ, VAM TO NALOGO PODALJŠUJEM ŠE NA
NASLEDNJI TEDEN.
Vsi, ki imate vaje od svojih klubov, jih delajte. Ostali si izberete med vajami, ki sem vam jih
poslala v prejšnjih tednih.
Bodite dobro, učiteljica Brigita.
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IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA

Lavoro a distanza - LINGUA ITALIANA per la 7.classe
QUARTA SETTIMANA, dal 3 al 10 aprile 2020
Cari ragazzi,
siamo arrivati alla quarta settimana. Come state?
Vi mando le istruzioni per il vostro lavoro a distanza.
In questa settimana ripeteremo l'ora.
1.Aprite i vostri quaderni, titolo: Chiedere e dire l'ora
2. Libro dello studente, pagina 68. Leggete Attenzione! nel riquadro blu. Preberite pozorno opis ure v
modrem okvirju – glasno!
3. Leggi a voce alta i dialoghi, esercizio 1
4. Esercizio numero 2, scrivere nei quaderni. Pišeš dialoge, glede na uro,ki je prikazana, glej primere v 1.
vaji.
5. Fai una foto del tuo compito e mandala alla tua insegnante d'italiano, lei sara' molto contenta!!!
6. Opravi interaktivne vaje, LANGUAGES ONLINE, department of education.Povezava:
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect29/no_01/no_01.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect29/no_02/no_02.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect29/no_03/no_03.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect29/no_04/no_04.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect29/no_05/no_05.htm
https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/italian/sect29/no_06/no_06.htm

Če ne uspeš vzpostaviti direktno povezavo, vpiši LANGUAGES ONLINE, DEPARTMENT OF EDUCATION,
ITALIAN, SECTION 29 in si v vajah.
Buon divertimento,ragazzi! Alla prossima!

La vostra insegnante Tamara
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