Navodila učencem za pouk na daljavo
7. RAZRED – 7. teden
MATEMATIKA
Prosim, da mi dnevno pošiljaš opravljeno nalogo na mail(suzana.lisjak@osmarezige.si) ali pa uporabi
spletno učilnico in komunikacijo v easistentu.
Ponedeljek,04.05.2020
Video konferenca
10.00 prva skupina od Nejca Mevlje do Tie
11.30 druga skupina od Zarje do Nika
Pripravljene imamo potrebščine za pouk.

Torek,05.05.2020, sreda,06.05.2020 in petek,08.05.2020
Navodila bodo objavljena v spletni učilnici.
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SLOVENŠČINA
TOREK
Videosrečanje ob 11.00

SREDA
Vijoličasti delovni zvezek: POROČILO
Ponovite:
-

Kaj je poročilo? Str. 38, vaja 6
Kaj je pripoved o dogodku/doživetju? Str. 32, vaja 6

Napišite poročilo o športnem dnevu, ki ste ga imeli pred počitnicami.
Naloge pošljite po elektronski pošti.
ČETRTEK, PETEK
Oranžni delovni zvezek: preberete izhodiščno besedilo in rešite vaje do 13.
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ANGLEŠČINA
Število ur: 2
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!
The weather
PONEDELJEK
Datum: 4. 5. 20
Zaporedna ura:117

What’s the weather like today?
What was the weather like yesterday?
1. Danes bomo ponovili izraze za opis vremena. Dodali bomo še nekaj
novih.
Učb. str 58
- sledi slikam, poslušaj in ponovi. Na zvočnem posnetku je nekaj izrazov
več!
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

Page58, Ex 1
2. Prepiši vse izraze iz knjige v zvezek in dodaj nove, ki so navedeni
spodaj:
1. It’s hot
2. It’s warm
3.
.
11. IT’S FREEZING. IT’S ICY.
12. IT’S FOGGY.
13. IT’S STORMY.
Če je potrebno, preveri pomen besed v slovarju.
Učb 58/ 2a - Slušno razumevanje – Poslušaj Alice, ki govori o vremenu v
Angliji.
- najprej preriši tabelo v zvezek.
- Poslušaj Page 58, Ex 2a (na zgornji povezavi)
- dopolni prvi stolpec s podatki, ki jih da Alice o vremenu v Angliji
- dopolni drugi stolpec s podatki o vremenu pri nas (in your country)
- Reši DZ 46/1
- Preden se lotiš naslesnjih nalog, ponovi:
a) strani neba (Points of the compass)*
b) mesece v letu (months)
c) letne čase (seasons)
- Reši DZ 46/2 in 3

Slikaj in pošlji naslednje naloge:
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Učb 58/ 2a – tabela in
DZ 46 – cela stran (tudi nalogo 4, ki je v navodilu za torek - spodaj)

do 7. 5. 20.
TOREK

1. Ponovi, kdaj rabimo present simple in kdaj present continuous. Če se
ne spomniš, še enkrat preberi razlago v zvezku ali DZ 72,73.

Datum: 5. 5. 20
Zaporedna ura: 118

-Reši nalogo v DZ str 46/4 (pazi, kateri čas boš uporabil/a) in jo pošlji
skupaj z zgornjimi nalogami.
2. Učb 58/3a – Besedilo
- Poslušaj in sledi besedilu v knjigi. Namesto Nicka, govori Laura (her
cousin). Page 58, Ex 3a
Kaj pomenijo naslednji pridevniki:
CROWDED EXPENSIVE –
FLAT V besedilu se pojavljajo pridevniki NICE, WARM, DRY,... s končnico –
ER. V slovenščini imenujemo te besede PRIMERNIKI.
nice – lep, prijeten
warm – topel

primernik
nicer – lepši, prijetnejši
warmer - toplejši

- Še enkrat preberi besedilo in reši nalogo Učb 58/3b v zvezek:
prepiši trditve in napiši ali trditve veljajo za sever (N) ali jug (S).

PETEK
Datum: 8.5. 20

TEHNIŠKI DAN

4

NARAVOSLOVJE
Navodila za naravoslovje najdete na moji spletni strani http://nadaljavo.splet.arnes.si/.
Torkova in četrtkova ura se štejejo skupaj – gre za projektno delo - ogled dokumentarnega filma in izdelava
plakata. Teden kasneje pa sledi predstavitev plakata za ocenjevanje preko Zooma; skupaj s kratko
predstavitvijo gnezdilnice za ptiče in okrepčevalnice za metulje
RAZREDNA URA
Razredno uro bomo imeli že v TOREK ob 12.30 (sem videla, da nimate zooma za angleščino, ki je sicer
takrat na urniku) preko ZOOMA. Vabilo na Zoom boste prejeli večer prej preko eAsistenta.
Pri razredni vam bom predstavila malo, kaj pravijo učitelji glede ocenjevanja (učitelji izpolnjujemo posebno
tabelo in v ponedeljek imamo aktiv). Ter še enkrat predstavila malo bolj podrobno kriterije ocenjevanja pri
naravoslovju.
Uspešen začetek z delom na daljavo po prvomajskih počitnicah,
Tamara Čelhar
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ZGODOVINA
Torek, 5. 5. 2020
ZGODOVINA

Četrtek, 7. 5. 2020
ZGODOVINA

V spletni učilnici imaš PP projekcijo o
Preseljevanju ljudstev, ki si jo prepišeš v
zvezek (kot veš, prepišeš samo besedilo v
Comic Sans MS pisavi).
Če kdo ne more odpreti SU mi prosim napiši
sporočilo.
Preberi besedilo: Nove države v
Sredozemlju, v učbeniku na strani 68 in 69.
Nato naredi miselni vzorec o treh
najpomembnejših državah, ki so nastale v
Evropi in Sredozemlju po propadu Zahodnega
rimskega cesarstva.

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 UMETNOST
Ponedeljek, 04.05.2020, 3. šolska ura (10.00-10.45)
Enota: Renesančna glasba na Slovenskem
Zaporedna številka ure: 29/35

Učni pripomočki:
Albinca Pesek: GLASBA danes in nekoč 7
Svetovni splet
V učbeniku preberi snov na strani 41.
Na svetovnem spletu preberi: Primož Trubar
https://sl.wikipedia.org/wiki/Primo%C5%BE_Trubar

Preveri, če znaš vse odgovore na že poslana vprašanja. V kolikor je kaj nerazumljivega,
kontaktiraj učitelja na damijan.pobega@gmail.com

PEVSKI ZBOR

Sreda, 06.05.2020, 7. šolska ura (13.35-14.20)
Interesna dejavnost: Mešani pevski zbor 78
Za ogrevanje si zapoj kako priljubljeno pesem.
Ob uporabi svetovnega spleta poišči na YOUTUBE pesem:
Ofra Haza: You
https://www.youtube.com/watch?v=KUHn7Dapvms
Pesem zapoj večkrat. Pesem je potrebno znati na pamet.
Pop Design: Ko si na tleh
https://www.youtube.com/watch?v=V0pnrJPRGZ0
Večkrat zapoj pesem ob glasbi.
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GEOGRAFIJA

Sreda, 6. maj 2020.
Potreboval/a boš učbenik, atlas in zvezek ter dostop do spleta.
Učna vsebina
V zvezek zapiši naslov Gospodarstvo Vzhodne Evrope in Severne Azije.
Preberi snov iz učbenika na str. 103 – 105.
Vprašanja prepiši v zvezek in nanje odgovori.
Opiši, kakšne so v Vzhodni Evropi razmere za kmetijstvo.
Imenuj najpomembnejšo kulturno rastlino tega območja.
Zakaj je bila storilnost v obdobju Sovjetske zveze nizka?
Na kateri celini ležijo velike zaloge črnega premoga? Pomagaj si s tematskim zemljevidom
v učb. na str. 104.
5. Kje ležijo največje zaloge zemeljskega plina na svetu?
6. Z
dostopom
preko
https://siol.net/digisvet/novice/cernobil-33-let-jedrska-elektrarnanesreca-pripjat-496301 preberi članek z naslovom Ustrašili so se, da je v Evropi
razneslo atomsko bombo. Bili so kar blizu.
Oglej si video-prispevke. O čem govorijo?
1.
2.
3.
4.

Zapis fotografiraj in pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si do petka, 8. maja 2020.
Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 7. a razred.
Diana Palčič

Četrtek, 7. maj 2020.
Učna vsebina
Danes bomo spoznavali rastlinstvo in vodovje Vzhodne Evrope in Severne Azije.
Potreboval/a boš učbenik, atlas, zvezek in dostop do spletayy.
V zvezek zapiši naslov AZIJA in podnaslov Naravne značilnosti Azije: površje Azije.
Preberi snov iz učbenika na str. 107 − 108.
Naloge prepiši v zvezek in odgovori nanje.
1. S.pomočjo učb. na str. 107 naštej geografske enote Azije. Kako se imenuje, glede na
površino, največja geografska enota?
2. Z dostopom preko spleta si oglej prispevek z naslovom Površje Azije
https://www.youtube.com/watch?v=a5C3311L56I&list=PLwOsujUN_bB0exz4EkV5knvL
Ek2sRJ8Gh&index=6.
Kako se imenuje najvišje gorstvo v Aziji? Glej zemljevid v atlasu na str. 90 – 91.
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3. Z dostopom preko spleta si oglej prispevek z naslovom Gorstva Azije
https://www.youtube.com/watch?v=a5C3311L56I&list=PLwOsujUN_bB0exz4EkV5knvL
Ek2sRJ8Gh&index=6
4. Z dostopom preko spleta si oglej prispevek z naslovom Planote, nižavja in reke Azije
https://www.youtube.com/watch?v=_0QeqpF0C0E&list=PLwOsujUN_bB0exz4EkV5knv
LEk2sRJ8Gh&index=8.
5. Na zemljevidu v atlasu na str. 165 poišči Azijo.
Na katerih poloblah leži Azija?
V katerih toplotnih pasovih leži Azija?

Zapis fotografiraj in pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si do petka, 8. maja 2020.
Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 7.a razred.
Želim ti prijetno in uspešno reševanje nalog.

Diana Palčič
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LUM

LIKOVNA UMETNOST 7

5. 5. 2020 – četrtek

nadja.janko@guest.arnes.si

ANALIZA DELA
1. - Do sedaj si zagotovo že naredil MATRICO in ODTIS ptice.
2. – Narisal si tudi ptico
3. – naredil si načrt za grad (skica zamisli) ne pošiljaj !
V posebni mapi shranjuj vse izdelke za LUM in LS1!
Tudi zapiske, ki si jih naredil ob učenju
Kolagrafija 1/1 sova, ime

Likovni izdelki so ocenjeni in če jih ni…. Do 23. 4. imate čas oddaje in po tem datumu
izdelkov (grafika, ptica) ne sprejemam več!

ARHITEKTURA
https://www.pinterest.com/pin/219409813068038149/

Grad je likovna naloga, ki bo ocenjena. Kriteriji ocenjevanja naslednjič!

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
Poišči materjale, ki ti bodo prišli prav! Podlaga je A4 karon, (recikliraj staro
kartonsko škatlo) Grad bo iz papirnatih gradiv
Nanjo nariši, kje bodo stali obrambni stolpi. Poišči nekaj kartonskih rol. Toliko za danes!
Laho pa tudi že začneš z gradnjo!

3. ura
Gradiš lahko iz različnih papirnatih materialov. Papir: brezčrtni, črtast, časopisni, reklamni. Karton,
lepenka…
Priporočam, da si ogledaš gradove na https://www.pinterest.com/pin/219409813068038149/
VESELO NA DELO!

Kiparske tvorbe iz odpadnih materialov – 2 šolski uri
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Pusti domišljiji prosto pot. Uporabiš katere koli materiale (ne kupuj nič novega)
https://www.pinterest.com/pin/793759503051052669/

Uporabi papirnata gradiva, zobotrebce, palčke, vrvice, vijake, matice, slamice in razne predmete, ki delajo napoto po
predalih. Kip je lahko zelo majhen, če ti je lažje, velik. Lahko je relief.

Likovno snovanje 1 – izbirni predmet

5. 5. 2020 nadja.janko@guest.arnes.si

Kiparska tvorba iz odpadnih materialov
Analiza dela
1. Inicialka (črka)
2. Ptica (če si naredil za lum bo dovolj ena)
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TEHNIKA
Naknadno…
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ŠPORTNA VZGOJA
ŠPORT 7. r; 4.- 8. 5. 2020
V tem tednu boste ponavljali vaje za skok v višino – škarjice (prekoračna tehnika):
-

poglej posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=wIaTzS38Lgc

1. OGREVANJE:
 Tek 2 minuti
 Kroženje z glavo 3 L, 3x D
 Kroženje z rameni 5x naprej, 5x nazaj
 Izmenično kroženje rok nazaj in naprej 8x (»plavaš« kravl in »plavaš hrbtno«)
 Potiskanje komolcev za glavo (vsaka roka 10-15 sek)
 Kroženje z boki 5x L in 5x D
 Zamahovanje nog 5xL, 5xD
 Izpadi korak naprej (5xL, 5xD) (slika1) / Izpadni korak vstran (5xL, 5xD) (slika 2)

-

 dotik nasprotna roka nasprotna noga- »čiščenje čevljev« 10x
 10 počepov
 Metuljček
Poglej si posnetek (deklica je levičarka, zato poglej s katero nogo se odriva 😊, desničarji obratno):
https://www.youtube.com/watch?v=xPwPoa8hjhw

-

Poišči si primeren travnik, del dvorišča,…
Napni vrvico
Najprej vzameš zalet in vrvico preskakuješ naravnost (kot bi skakal v daljino z zaletom), potem si
vrvico dviguješ-, to ponovi najmanj 5x
Potem na ravnem preskakuj črto (iztegnjene noge), ki si jo narišeš ali palico, ki je na tleh
Nato dodaj temu skoku zamah z rokami
Potem poskusi z mesta bočno preskočit vrvico in nato z zaletom (desničarji z desne, levičarji z leve)
Po skokih stresi roke in noge

Veliko zabave 😊. Bodite dobro, učiteljica Brigita.
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IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA

Cari ragazzi,
In questa settimana leggerete due brevi testi su come trasorrona la loro giornata il cane Paco e la gatta
Marachella e scriverete due riassunti nei vostri quaderni, v tem tednu boste prebrali dva krajša teksta , in
napisali obnovo. V tekstu boste v prvi osebi spoznali, kako preživita svoj dan kuža Paco in muca Marachella.

Istruzioni:
1. Libro, pagina 72. Leggete il testo 2x.
2. Nel quaderno scrivete il titolo LA GIORNATA DEL CANE PACO e scrivete il riassunto su come passa la
giornata Paco. Esempio: Paco si sveglia la mattina presto, quando sente i rumori delle macchine in
strada.
V bistvu, prepišete tekst skoraj v celoti, ampak v tretji osebi, cioe' LUI.
3. Scrivete il titolo LA GIORNATA DELLA GATTA MARACHELLA e fate lo stesso,
ponovite vajo, pazite na ženski spol.Pišete v tretji osebi, LEI.
4. Fate una foto del compito e me la mandate, grazie.
Buon lavoro e fatevi sentire! Vi aspetto!
Un caloroso saluto dalla vostra insegnante Tamara
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