Navodila učencem za pouk na daljavo
7. RAZRED – 5. teden
V ponedeljek je pouka prost dan, ker je velikonočni ponedeljek.
V torek pa imate tehnični dan Peka kruha. Navodila ste dobili že na Zoomu oz. jih imate v PowerPointu
objavljeno v kanalu in v sporočili na eAsistentu.
Prihajajoči teden bo torej nekoliko lažji, manj bo šolskih obveznosti. Zamudniki, ki imate “dolgove” pri
kakšnih predmetih, dajte v naslednjih dneh vseeno kakšno stvar za šolo narediti.
Uspešno peko želim v torek, še prej pa lepe velikonočne praznike,
Tamara
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MATEMATIKA
Navodila učencem za pouk na daljavo
Prosim, da mi dnevno pošiljaš opravljeno nalogo na mail(suzana.lisjak@osmarezige.si) ali pa uporabi
spletno učilnico in komunikacijo v easistentu.
Torek,14.04.2020
Naloga te čaka v spletni učilnici.
Trikotnik je lik, omejuje del ravnine. Ker je lik ima svojo mejo. Mejo lika imenujemo OBSEG. Danes bomo
govorili o obsegu trikotnika.
Naslov: OBSEG TRIKOTNIKA
Odpri eučbenik( https://eucbeniki.sio.si/matematika7/770/index.html). Odprl se je na strani 368.
S pomočjo spletnega učbenika predelaj snov, reši zglede in naloge, naredi si izpiske v zvezek.
Med nalogami reši 1, 2, 3, 4 in 5( po en primer).

Sreda,15.04.2020
Danes boš vadil računanje obsega trikotnika.
Obseg trikotnika je vsota dolžin njegovih stranic.
Ker v trikotniku stranice označimo z a, b in c, je obseg
o = a + b + c.

Najprej nariši naslednje trikotnike. Pazi na obliko. Kote , če se da, riši s šestilom in ravnilom.
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

Narisanim trikotnikom izračunaj obseg. Podatke za izračunati obseg, če je potrebno, izmeri na izdelku.
Zapisuj potek reševanja v zvezek.
Petek,16.04.2020
Video klic v dveh delih po abecednem vrstnem redu, kjer se bomo pomenili o opravljenih nalogah.
11.00 prvi del od Zarje do Nika.

12.00 drugi del od Nejca Mevlja do Tie Viler
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SLOVENŠČINA
Ta teden boste imeli tri ure slovenščine. Utrjevali boste snov in preverili svoje znanje o besednih vrstah.
Sproti berite knjigo po lastni izbiri.
SREDA, ČETRTEK
V zelenem delovnem zvezku rešite preostale vaje o predlogu – vaje 20-24.
UČNI LIST - PREDLOG

1. Vstavi, kar manjka.
a) Triglavski narodni park je edini narodni park ____ Sloveniji.
b) Ime je dobil ___ Triglavu.
c) Razprostira se ___ SZ Slovenije ____ meji ___ Italijo in blizu meje ___ Avstrijo.
č) Triglav velja za simbol slovenstva, nahaja se _____ slovenskem grbu in zastavi.
d) Spada ____ najstarejše evropske parke.
e) V parku so usmerjeni ____ spodbujanju tradicionalnih dejavnosti.
f) ___ Triglava je ob jasnem vremenu čudovit razgled.
g) Ali poznaš slovensko ljudsko pesem ____ jezeru bliz´ Triglava?

2. Vstavi predloge.
a) Prvi maj se v marsikaterem kraju začne ____ jutranjo budnico.
b) ___ prijatelji se pogosto odpravimo na prvomajski pohod.
c) Na predvečer prvega maja ____ prižiganjem kresov ohranjamo tradicijo.
č) ____ mamo in očetom ter ____ sestro prvomajske počitnice preživljamo na morju.

3. Uporabi predloge v, iz, z/s ali na.
Jan je ___ nahrbtnika je vzel majhen povoj, ki ga je imel ___ paketu prve pomoči. Nato si ga je ___ obema
rokama ovil okrog poškodovane noge. Med oskrbovanjem poškodovane noge je ____ podrasti prilezla kača.
____ previdnim korakom je stopil nazaj in se šele čez čas ustavil. Ozrl se je ______ nebu. Ptice so vzletele
____ drevesnih vej, on pa je ____ vrha hriba je občudoval čudovit razgled. Ob povratku domov je zaradi
slabe označbe skrenil ____ poti.
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4. Poveži.
a) Predlog s/z

1 izraža gibanje iz notranjosti.

b) Predlog na

2 uporabljamo pred vsemi glasovi, razen pred p, t, k, c, č, f, s, š, h.

c) Predlog iz

3 izraža gibanje v notranjost.

č) Predlog v

4 uporabljamo pred glasovi p, t, k, c, č, f, s, š, h.

d) Predlog s

5 izraža gibanje s površine.

e) Predlog z

4 pomeni gibanje ali nahajanje vrh nečesa.

5. Vstavi predlog k oz. h?
a) Ko prideš ____ meni, bova odšla ___ pouku.
b) Znana pot vodi ___ Gospodični, studenčnici na Gorjancih, ki ima pomlajevalno moč.
c) Maja je odšla na obisk ____ gospodu Kovaču, da bi jo podučil o travniških rožah.
č) S kolesom se je odpeljal ____ babici.
d) Zakaj se pes, preden leže ___ počitku, vrti v krogu?

6. Poveži.
a) Predlog k

1 pišemo pred k in g.

b) Predlog h

2 pišemo pred p, t, k, c, č, f, s, š, h
3 pišemo pred vsemi glasovi, razen pred k in g.

7. Popravi, kar je narobe. Napiši pravilne povedi.
a) Z predlogi postane besedilo smiselno.
b) Predloge izgovarjamo skupaj s naslednjo besedo.
c) Iz vrha Šmarne gore je čudovit razgled proti Ljubljanski kotlini.
č) Iz Jesenic v Ljubljano je slabo uro vožnje z avtomobilom.

PETEK
Ponovili boste znanje o vseh besednih vrstah, ki ste si jih prejšnji teden zapisali v zvezke.
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Rešite vajo za preverjanje; nalogo pošljete najkasneje do ponedeljka. viktorija.pecelj@guest.arnes.si
Naloga bo tudi v spletni učilnici. Rešitve bodo objavljene v ponedeljek.

PREVERJANJE – BESEDNE VRSTE

7. razred

Možnih točk: 40

Dosežene točke: ___________

1. Samostalnikom določi sklon.
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Veliko let je minilo, odkar parni vlaki ne vozijo več po naših tirih. Včasih se kateri še
odpravi na pot. Ljudem se zdijo zelo zanimivi.

2. Poišči pridevnike in jih razvrsti v preglednico.
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Člani in članice planinskega krožka smo se na učiteljevo pobudo odpravili na zanimiv pohod po Pohorju.
Obiskali smo Lovrenška jezera. V prijetni senci smrek smo opazovali čudovito naravo. Zaradi Petrove
utrujenosti smo si že po uri hoje privoščili daljši počitek.
LASTNOSTNI

VRSTNI

SVOJILNI

3. Povedi napiši še v drugih dveh glagolskih naklonih, kot zahteva preglednica.

POVEDNI NAKLON
Se učiš vsak dan?

POGOJNI NAKLON
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VELELNI NAKLON

Odšel bi nekam.
Zavihajmo rokave.

4. Izpiši glagole in jim določi osebo, število, čas in naklon.
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Pričakujem, da boste vsi napisali naloge. Ali bi mi lahko pomagali? Sporočite mi.
5

5. Poišči vse zaimke in jim določi vrsto.
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Kaj se je dogajalo v soboto? Moj sošolec Miha nam je vsem razdelil delo.
Oče je bil med tistimi, ki so jim podelili priznanje za delo v društvu.

6. Poišči vse prislove in jih vpiši v preglednico.
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Zjutraj je močno potrkalo na vrata. Ker sva bila doma le jaz in moja mlajša sestra, sem previdno odprl vrata.
Zunaj je stala maškara. Takoj sem prepoznal sosedovega Filipa. Glasno sem se zasmejal in ga prijazno
povabil noter.
ČASOVNI

KRAJEVNI

7. Zapiši števnika z besedo.

NAČINOVNI

2

666

473

Točkovnik:
13,5-17,5 = 2
18–23 = 3
23,5-26,5 = 4
27-30 = 5
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ANGLEŠČINA
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
Datum: 13. 4. 20

TEHNIŠKI DAN
KRUH

TOREK
Datum: 14. 4. 20

Preveri, če si opravil/a vse , kar je bilo potrebno prejšnji teden in
poglej, če si mi poslal/a zahtevane naloge.
PETEK
Datum: 17. 4. 20
Zaporedni uri:
113,114

Ponovitev:
-na glas ponovi besede za poimenovanje delov pokrajine (UČB str 56
in zvezek) in odgovori:
How long is the Sava River?
How high is Mount Triglav?
The UK
Že lani smo na kratko spoznali Združeno kraljestvo.
Ponovimo:
How many countries are there in the UK?
What are their names?
What is the capital of each country?
- pri odgovorih si pomagaj z zemljevidom v Učb str 57 ali internetom
- pod tabelo je besedilo, ki ga boš poslušal/a.
- klikni na spodnjo povezavo in poslušaj vsaj 2x. Dopolni z manjkajočimi
besedami. Če nimaš tiskalnika, prepiši besedilo v zvezek. V učbeniku je
besedilo, vendar ni popolno, zato raje sledi besedilu pod to tabelo!
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- v Spletni učilnici odpri Power Point predstavitev The UK in poglej
slike, ki se nanašajo na besedilo.
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

Page 57, Ex 5b
- reši učb 57/6 v zvezek
- reši DZ str 44/1,2

The UK

1. This is the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. There are four countries in
the UK - _______________, Scotland, Wales and Northern Ireland. The Republic of Ireland isn't the
part of the UK.
2. There are a lot of ________________ and _____________ in Scotland. You can go skiing here in
the winter. This is Ben Nevis. It's 1,343 m high. The ______________ here produce a lot of trees for
wood and paper.
3. Loch Ness is a very deep ___________. It's 226 metres deep in the middle. People say that a
monster lives here!
4. London is the capital of the UK. It’s a very big city with some tall skyscrapers. About
_____________ million people live here. The ______________ is called the Thames. There are a lot
of __________________ over the river. This one is called the Tower Bridge.
5. There are lots of ______________ around the coast of the UK. This is the Isle of Wight. We
sometimes go here for our holidays. There are some beautiful ______________ here.
6. The Channel Tunnel goes under the ___________ between England and France It's about 50 km
long. In the picture you can see the famous White Cliffs of Dover.
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NARAVOSLOVJE
Število ur: 2 (16.4.)
Pozdravljeni učenci in učenke!
Navodila bodo, kot do sedaj, objavljena na spletni strani: http://nadaljavo.splet.arnes.si/
Najbrž bo ena ura na Zoomu, druga ne. Javim pa šele dan prej, ker je odvisno ali se bo termin prekrival s
kakšnim aktivom, konferenco z učitelji na eni ali drugi šoli.
Prav tako je pod vprašajem še Zoom razredna ura.
Tamara Čelhar
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LIKOVNA VZGOJA

LIKOVNA UMETNOST7- dekleta (sreda)

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 – VRSTA GRADNJE
Naredi zapis na list ali v zvezek:
Vrsta gradnje
Masivna gradnja: debeli zidovi, male odprtine (gradovi, stare kamnite in opečnate hiše)
Zgradbe zgrajene iz kamna, opeke.
Skeletna gradnja: Velike steklene stene, beton, kovine, umetne snovi (trgovski centri)
https://www.pinterest.com/pin/219409813068038149/

Novi pojmi Masivna in skeletna gradnja

TEDENSKA NALOGA
1, ura
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.
2. ura DANES!
Poišči materjale, ki ti bodo prišli prav! Podlaga je A4 karon, (recikliraj staro kartonsko škatlo)
Nanjo nariši, kje bodo stali obrambni stolpi. Poišči nekaj kartonskih rol. Toliko za danes!
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ZGODOVINA
Torek, 14. 4. 2020
ZGODOVINA

Četrtek, 16. 4. 2020
ZGODOVINA

Danes je tehnični dan in opraviš naloge, ki so
določene in za katere si se odločil.

Nadaljujemo z antično kultura in sicer z
religijo in znanostjo. Preberi besedilo v
učbeniku na strani 54 in 55, nato prepiši
naslov v zvezek.
Naslednji korak je, da zapišeš naslednja
vprašanja:
1. V kaj so verovali in koga so častili Grki in
Rimljani?
2. Kaj je bilo v Delfih?
3. Katere znanosti so bile razvite pri Grkih in
Rimljanih?

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

Ker je v ponedeljek dne 13.04.2020 praznik, v tem tednu samo ponovimo snov, ki smo jo obravnavali v zadnjih štirih
tednih, ko smo doma.

PEVSKI ZBOR
RAZRED: 7 in 8

Sreda, 15.04.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20)
Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 78

Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem na zloga MA in LA.
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.
Pop Design: Ko si na tleh
https://www.youtube.com/watch?v=V0pnrJPRGZ0

Pesem poslušaj trikrat in si skušaj zapomnit čim več besedila.
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GEOGRAFIJA

Sreda, 15. april 2020.
Pouk na daljavo
Drage učenke in učenci, spoštovani starši.
Z odhodom učiteljice ge. Ane Borote Šraj na porodniški dopust boste geografijo odkrivali in
spoznavali z mojo pomočjo. Veselim se dela z vami in verjamem, da bomo uspešno sodelovali.
Diana Palčič
_______________________________________________________________
Potreboval/a boš učbenik, atlas in zvezek.
Učna vsebina
V zvezek zapiši naslov Podnebje Vzhodne Evrope in Severne Azije.
Preberi snov iz učbenika na str. 99 − 100 (od naslova Celinsko podnebje in različni rastlinski
pasovi do predzadnjega odstavka na str. 100).
Vprašanja prepišite v zvezek in nanje odgovorite.
1. S pomočjo atlasa ugotovi, v katerih toplotnih pasovih ležita Vzhodna in
Severna Azija. Ugotovitev zapiši v zvezek.
2. Opiši značilnosti podnebja, ki ga predstavlja klimogram Moskve na str.
100.
3. Imenuj podnebje, ki je značilno za Moskvo.
4. V učbeniku na str. 100 si dobro oglej klimogram Jakutska. Kolikšna je
temperaturna razlika med mesecema januarjem in julijem? Zapiši jo v
stopinjah Celzija (°C).

Zapis fotografiraj in pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si do četrtka, 16. aprila 2020.
Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 7. a razred.

Diana Palčič
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7. a razred ̶ GEOGRAFIJA
Četrtek, 16. april 2020.
Pouk na daljavo

Učna vsebina
Danes bomo spoznavali rastlinstvo in vodovje Vzhodne Evrope in Severne Azije.
Potreboval/a boš učbenik, atlas, zvezek, svinčnik in barvice.
V zvezek zapiši naslov Rastlinstvo in vodovje Vzhodne Evrope in Severne Azije.
Preberi snov iz učbenika na str. 100 − 102 (od predzadnjega odstavka na str. 100 do konca str.
102).
Naloge prepiši v zvezek in odgovori nanje.
2. S pomočjo skice v učbeniku na str. 101 nariši rastlinske pasove v Vzhodni Evropi.
Pravilno jih razvrsti.
3. Zakaj v stepi raste le travniško rastlinstvo?
4. Kako se imenuje zelo rodovitna prst, ki se nahaja v stepi in gozdni
stepi?
5. Kako se imenuje najdaljša ruska reka?
6. Imenuj 3 velike sibirske reke. V katera morja se izlivajo? Pomagaj si z
zemljevidom v atlasu, str. 94 – 95.
7. Kako se imenuje najgloblje jezero na svetu, ki leži na jugu Sibirije?

Zapis fotografiraj in pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si do petka, 17. aprila 2020.
Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 7. a razred.
Želim vam prijetno in uspešno reševanje nalog.

Diana Palčič
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DKE
Sreda, 15. april 2020.
Pouk na daljavo

Pri učenju boš potreboval/a učbenik, zvezek in internet.
Učna vsebina
Človekove pravice so pravice vseh ljudi. V Ustavi Republike Slovenije piše, da so človekove
pravice eden od temeljev naše države.
V zvezek zapiši naslov Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah.
Preberi zapise v učbeniku, od strani 41 – 43, in odgovori na vprašanja.
1. Kdaj je nastala ideja o človekovih pravicah?
2. Leta 1789 je prišlo do francoske revolucije, ki je razširila ideje o svobodi, enakosti in
bratstvu. Kako se imenuje besedilo, v katero so revolucionarji vnesli te ideje?
3. Kaj pomeni zapis Vsi ljudje so ob rojstvu enaki iz Deklaracije o neodvisnosti iz leta 1776?
4. Ali na spoštovanje človekovih pravic lahko vpliva barva kože, spol, veroizpoved?

Zapise v zvezku fotografiraj ter jih pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si do petka,
17. aprila 2020. Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 7. a razred.

Lep pozdrav, Diana Palčič.
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TEHNIKA
Nič, ker odpade.
OGL 7. r petek, 17.4. 2020
NAVODILA ZA DELO
Nova stran delavniškega dnevnika s podatki:
OGL

POSTOPKI SPAJANJA

OŠ MAREZIGE

MOZNIČENJE

LIST 8

IME PRIIMEK

17.4. 2020

S pomočjo učnega lista ( pdf ) odgovori na vprašanja:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kaj je mozničenje ?
Kateri stroj moramo uporabiti, da izvedemo mozničenje?
Kje moramo vrtati izvrtine ( luknje za moznike ), če želimo spojiti dve plošči z mozničenjem ?
Kaj še nanesemo na plošči, da povečamo zanesljivost spoja ?
S čim spojimo dve plošči z mozniki ?
Skiciraj moznični spoj tik preden ga sestavimo ( plošči, moznike, vidne izvrtine )

Delovne liste shranite in jih prinesite s sabo, ko bomo zopet lahko prišli v šolo.
Potrudite se.
Še vedno velja, da kdor lahko izdela doma kak praktični izdelek iz lesa, naj svoje delo dokumentira (
fotografira ). Tudi na ta način bo možno pridobiti oceno.
Opomba:
Hvala za poslane domače naloge. Kdor še ni poslal ničesar, naj pohiti ali mi na gmail napiše kje so težave.
Uspešno in zdravo
Valter Janko
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ŠPORTNA VZGOJA
V PONEDELJEK JE PRAZNIK, V TOREK, 14.4.2020, JE TEHNIŠKI DAN.

V tem tednu imajo na urniku ŠPO samo fantje in sicer v sredo. Kljub temu tudi dekleta odgovorijo na
spodnja vprašanja, da vidim, kako ste si blizu s košarko 😊.

Poglej filmček DONČIČ HIGLIHTS:
https://www.youtube.com/watch?v=NzsCCQsM5YY (6 min) in odgovori na vprašanja:

1. Za katero NBA ekipo igra Luka Dončič?
2. Koliko trojk je zadel v tem posnetku 6 min (posnetek kaže najboljše trenutke njegove igre z
3.
4.
5.
6.

različnimi ekipami)?
Koliko igralcev ene ekipe je na igrišču?
Koliko pik je vreden zadetek iz igre in koliko prosti met?
Kako se imenuje akcija – hiter prenos žoge na drugo stran igrišča?
Koliko časa traja igra košarke?

-

odgovore na vprašanja mi pošlji na sport.osmarezige.si

IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA
Nič, ker odpadeta obe uri.
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