Navodila učencem za pouk na daljavo
7. RAZRED – 8. 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,11.05.2020
Video konferenca
10.00 prva skupina od Zarje do Nika
11.30 druga skupina od Nejca Mevlje do Tie
Pripravljene imamo potrebščine za pouk.

Torek,12.05.2020, sreda,13.05.2020 in petek,15.05.2020
Navodila bodo objavljena v spletni učilnici.
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SLOVENŠČINA
TOREK
Oranžni delovni zvezek
Prejšnji teden ste ponovili pojma poved in stavek. V 14. in 15. nalogi boste utrdili tvorbo smiselnih povedi.
Deli stavka nam sporočajo različne podatke. Imenujemo jih stavčni členi. Po njih se sprašujemo z različnimi
vprašalnicami.
Vaje 16-21

SREDA
POVEDEK, OSEBEK
Videosrečanje ob 10.00 – 1. skupina
ob 11.00 – 2. skupina
Imejte pripravljen oranžni zvezek.
ČETRTEK
PREDMET
Videosrečanje ob 10.00 – 1. skupina
ob 11.00 – 2. skupina
Imejte pripravljen oranžni zvezek.

PETEK
VAJE - PREDMET
Ponovimo:
Naučili smo se, da se po osebku vprašamo z vprašalnicama kdo ali kaj (imenovalnik). V stavku je lahko
samo en osebek.
Predmet: sprašujemo z vsemi drugimi vprašalnicami od rodilnika do orodnika. Tako ločimo rodilniški,
dajalniški, tožilniški, mestniški in orodniški predmet.
Povedek podčrtamo z vijugasto črto, osebek z ravno črto in predmet z dvema ravnima črtama.
Dokončate vaje o predmetu v delovnem zvezku.
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ANGLEŠČINA
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!
PONEDELJEK

Samostojno delo – Utrjevanje za ustno oceno

Datum: 11. 5. 20

Pod tabelo je naveden seznam tem, ki jih moraš znati.

Zaporedna ura:121

Ponovi vse na glas, kot da bil/a vprašan/a.

TOREK

1.Reši interaktivno nalogo spodaj (primerniki)

Datum: 12. 5. 20

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise2?cc=si&sel
Language=en

Zaporedna ura: 122

Videokonferenca – utrjevanje za ustno preverjanje
1. skupina - 10.30
2. skupina – 11.30

PETEK
Datum: 15. 5. 20
Zaporedna ura:
123,124

1. Primerjaj stvari med seboj (Compare things)
-Učb str 59 / naloga 7
(primerjaj: letne čase, različno hrano, šolske predmete, osebe, sobe v vaši
hiši)
2. Record breakers - UČB str 60 /1
- What is the longest river in the world? (Katera je najdaljša reka na
svetu?)
-Poslušaj vprašanja v kvizu. S svinčnikom označi odgovore.
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

Page 60, 1a
- preveri rešitve Page 60, Ex 1c - Koliko si jih imel/a prav?
3. Superlatives (presežniki)
- zgornjem kvizu so se pojavljale oblike presežnikov.
- tvorimo ga tako, da pridevniku dodamo končnico –est, pred njim pa mora
stati tudi the
- spremembe pri pisanju veljajo kot pri primernikih
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- pred pridevnike, ki imajo več kot dva zloga, postavimo the most
Pridevnik
(adjective)
long
big
dirty
beautiful

Primernik
(comparative)
longer
bigger
dirtier
more beautiful

Presežnik
(superlative)
the longest
the biggest
the dirtiest
the most beautiful

- Prepiši zgornjo tabelo v zvezek, vanjo dodaj še ostale pridevnike iz
naloge UČB str 61 / 2c
- UČb str 61/ 5a – poglej iztočnice v nalogi in napiši npr.
1. __Franci_____is the youngest person in my class.(kdo je najmlajši v
vašem razredu?)
2. ______ is the oldest…
3….
- Slikaj in pošlji - Učb str 59 / 7 in Učb 61/5a do 18.5.20.
- Reši DZ 48/ 1, 2, 3, 5

7.r - PREVERJANJE ZNANJA in OCENJEVANJE

Točke
DELO NA DALJAVO
Poslane zahtevane naloge:

3

- vse naloge: 3 točke
- večina nalog: 2
- le nekaj nalog ali naloge narejene površno: 1
- nobene naloge: 0
1. Apple crumble (iz učbenika
Kako pripraviti jabolčni drobljenec – opis ob slikah
2. Recipe of your favourite dish
(Kako pripraviti tvojo najljubšo jed ali jed po izbiri)

2

1 Eating habits in Britain, traditional British breakfast.
2.Eating habits in Slovenia, traditional Slovenian Sunday
lunch, traditional Slovenian dishes
2
Prehranjevalne navade v Sloveniji in Britaniji (koliko
obrokov, kaj, kdaj,…, tradicionalni britanski zajtrk,
tradicionalno slovensko kosilo, tipične slovenske jedi)
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The world
- poimenovanje delov pokrajine
- the UK (nekaj osnovnih podatkov o Združenem kraljestvu)
- the weather (opis vremena)
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Comparatives
1
- primerjanje (primerniki)

TOČKOVNIK
točke
3
5
7
9

– 4
– 6
– 8
- 10

ocena
2
3
4
5
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NARAVOSLOVJE
Navodila za naravoslovje boste našli na moji spletni strani http://nadaljavo.splet.arnes.si/.
Na spletni strani bosta objavljeni nalogi, ki ju morate narediti vsi učenci v naslednjem tednu.
Hkrati pa bodo potekale predstavitve plakatov, gnezdilnic in okrepčevalnic za oceno. Učenci boste
razporejeni po skupinah (3 do 4 učenci) ob različnih urah (večina v času pouka naravoslovja, nekateri pa
izven). Razpored učencev in ure vam bom poslala preko eAsistenta v nedeljo. Predstavitve bodo potekale
preko Zooma. Kriterije za ocenjevanje ste že dobili. Poglejte si jih še enkrat preden končate plakat…

RAZREDNA URA
Razredno uro bomo imeli že v ČETRTEK 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.
Tamara Čelhar
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ZGODOVINA
Torek, 12. 5. 2020
ZGODOVINA

Četrtek, 14. 5. 2020
ZGODOVINA

V spletni učilnici imaš PP projekcijo o
Posledicah preseljevanja ljudstev, ki si jo
prepišeš v zvezek (kot veš, prepišeš samo
besedilo v Comic Sans MS pisavi, naslov 4.,
5. slide).
Če kdo ne more odpreti SU mi prosim napiši
sporočilo.
Preberi besedilo: Frankovska država, v
učbeniku na strani 70 in 71. Nato odgovori
na vprašanja od 1 do 5 v učbeniku na strani
71.

Učenci odgovore na vprašanja mi pošiljajte na e-pošto ali 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 (PP
projekcijo). Če komu res ne uspe priti na spletno učilnico, mi lahko pošlje domačo nalogo na e- pošto.
Sedem učencev, ki morajo popraviti oceno pri zgodovini bo natančna navodila dobilo v torek, 12. 5.
2020, ob 9. 15, ko se javijo v kanalu ZGO 7, v e-Asistentu.

Uspešno delo vam želim.
Lep pozdrav, učiteljica, Petra Trošt
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GLASBENA UMETNOST
Ponedeljek, 11.05.2020, 3. šolska ura (10.00-10.45)
Predmet: GLASBENA UMETNOST
Enota: Renesančna glasba na Slovenskem
Zaporedna številka ure: 30/35
Učni pripomočki:
Albinca Pesek: GLASBA danes in nekoč 7
Svetovni splet
V učbeniku preberi snov na strani 42-43.
Na svetovnem spletu preberi:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jakob_Petelin_Gallus
Na Youtubu poslušaj:
Jacobus Gallus: Ecce, quomodo moritur iustus (motet Glej, kako umira pravičnik – za mešani pevski zbor)
https://www.youtube.com/watch?v=mFBk1MGhYjE

Vprašanja:
1. Kateri nemški teolog je začetnik protestantizma?
2. Kdo je napisal prvo slovensko knjigo?
3. Katerega leta je nastala prva slovenska knjiga in katera je bila?
4. Kako se imenuje prva slovenska pesmarica?
5. Kdo je bil svetovno znan renesančni skladatelj po rodu s Slovenskega?
6. Kaj se v Sloveniji imenuje po Gallusu?
7. Naštej eno Gallusovo skladbo in povej za katero zasedbo je napisana?
Ocenjevanje:
Ocenjevanje bo v primeru, da se v tem šolskem letu ne vrnemo v šolo potekalo preko Zoom-a.
Predhodno bomo imeli ponavljanje. Nekateri učenci, ki imajo v obeh ocenjevalnih obdobjih vsaj po eno oceno ne
potrebujejo tretje ocene. Vprašani bodo učenci, ki v tem ocenjevalnem obdobju še nimajo ocene, ki so med oceno in
tisti, ki bi želeli popravljati oceno.
Če gre po sreči in ne bo tehnika zatajila, bo prvo Zoom srečanje ta teden in sicer na dan in ob uri, ko bi morali imeti
po urniku pouk Glasbene umetnosti. Predhodno vam bom poslal link.
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PEVSKI ZBOR
Sreda, 13.05.2020, 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.
Besedilo se je potrebno začeti učiti na pamet.

9

GEOGRAFIJA

Sreda, 13. maj 2020.
Potreboval/a boš učbenik, atlas in zvezek ter dostop do spleta.
V prejšnji učni uri izvedel, da se je največja ekološka katastrofa, ki je pretresla svet, zgodila leta
1986 v Černobilu.
1. Oglej si film o nesreči v Černobilu:
https://www.youtube.com/watch?v=lCziqj7q7q8.
2. Oglej si Ermitaž:
https://kaleidoskop-media.com/vizuelne-umetnosti/virtuelna-setnja-kroz-ermitaz-video
http://pixelizam.com/ermitaz-jedan-od-najvecih-i-najljepsih-muzeja-nasvijetu-sankt-peterburg-rusija/.
Danes bomo spoznavali podnebne značilnosti Azije in vrste rastlinstva.
Potreboval/a boš učbenik, atlas, zvezek in dostop do spleta.

Učna vsebina
V zvezek zapiši naslov Naravne značilnosti Azije: podnebje in rastlinstvo Azije.
Preberi snov iz učbenika na str. 108 − 110.
Naloge prepiši v zvezek in odgovori nanje.
3. S pomočjo zemljevida Svet v atlasu na straneh 164 – 165 poišči Azijo.
V katerih toplotnih pasovih leži ta celina?
Oglej si posnetek Toplotni pasovi https://www.youtube.com/watch?v=YIS9-nowbiI.
4. Oglej si videoposnetek Podnebje Azije:
https://www.youtube.com/watch?v=XbLRnrdYnqg&list=PLwOsujUN_bB0exz4EkV5knv
LEk2sRJ8Gh&index=9.
5. Imenuj 3 dejavnike, ki vplivajo na podnebje v Aziji (učb. str.109).
6. Za lažje razumevanje si oglej video GEO 7: Monsuni in tropski cikloni
https://www.youtube.com/watch?v=S5kKSpqIrQA.
7. V učb. na str. 109 si oglej si tematski zemljevid padavin in temperatur v Aziji.
Klimogram Kalkute predstavlja monsunsko podnebje. Predstavlja poletni ali
zimski monsun?
8. Klimogram Urumčija predstavlja puščavsko (suho) podnebje. Zakaj ima Urumči puščavsko
podnebje? Pomagaj si z zapisom v učb. str. 109.
9. Pojasni pojem Monsunska Azija.
Zapis fotografiraj in pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si do petka, 15. maja 2020.
Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 7. a razred.
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Četrtek, 14. maj 2020.
Pouk na daljavo, 2
Potreboval/a boš učbenik, atlas in zvezek.
Spoznal si, da je Azija razčlenjena celina z raznolikim površjem.
1. Na zemljevidu Azija v atlasu na straneh 90 – 91 poišči prekop, ki z Rdečim morjem tvori mejo
med Azijo in Afriko. Napiši, kako se ta prekop imenuje.
2. Naštej 3 največje azijske polotoke. Pomagaj si z učb. str. 108.

Učna vsebina
Danes bomo spoznavali značilnosti poselitve Azije.
Potreboval/a boš učbenik, atlas, zvezek in dostop do spleta.
V zvezek zapiši naslov Družbene značilnosti Azije: prebivalstvo Azije.
Preberi snov iz učbenika na str. 111 − 112.
Naloge prepiši v zvezek in odgovori nanje.

3. Kateri sta dve azijski državi z največjim številom prebivalcev na svetu? Glej učb. na str. 111.
4. Pojasni naslednje pojme:
a. rodnost:
b. umrljivost:
c. naravni prirastek;
d. demografska eksplozija:
5. Imenuj 2 značilni »azijski« verstvi (učb. str. 112).

Zapis fotografiraj in pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si do petka, 15. maja 2020.
Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 7.a razred.
Želim ti prijetno in uspešno reševanje nalog.
Tvoja učiteljica Diana Palčič.
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DKE

Pouk na daljavo
Pri učenju boš potreboval/a učbenik in zvezek. Prepiši vprašanja in nanje odgovori.

Učna vsebina
V zvezek zapiši naslov Pomen Splošne deklaracije človekovih pravic.
Preberi zapise v učbeniku na strani 46.
Vprašanja prepiši in nanje odgovori.
1. Kaj je konvencija?
2. Katere konvencije je sprejela Slovenija?
3. Na strani 46 si oglej sliko, ki prikazuje invalida, ki želi vstopiti v eno od ministrstev
Republike Slovenije. Stavba nima urejenega dostopa za invalide.
Ali so invalidu kršene njegove pravice?
Če je tvoj odgovor pritrdilen, povej, kdo je po tvojem mnenju odgovoren, da so invalidu
kršene človekove pravice.

Zapise v zvezku fotografiraj in jih pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si do petka, 15.
maja 2020. Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 7. a razred.
Lep pozdrav, Diana Palčič.
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LUM
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TEHNIKA

Ponedeljek, 11. maj

ELEKTROTEHNIKA

VZPOREDNA IN ZAPOREDNA VEZAVA STIKAL

Preberite vsebino učnega lista o vzporedni in zaporedni vezavi stikal ter izpolnite delovni list ( ali ga izpolnite v pdf
obliki ali ga kopirate in rešite ali zapišite vsebino v zvezek.)

OBVESTILO !!!





Prosim, če mi do naslednjega tedna pošljite slike vašega dosedanjega dela od doma
Po pregledu bom v easistent zapisal oceno, ki bo vsebovala tudi vaše delo pri izdelavi letal iz
umetnih snovi. Potrudite se vsebinsko in oblikovno.
Izračunajte si celoletno povprečno oceno predmeta
Če z oceno ali predvidenim končnim uspehom predmeta ne boste zadovoljni, mi sporočite in
dogovorili se bomo o načinu pridobitve dodatne ocene (predvidoma v juniju )

Ostanite zdravi
Valter Janko
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OGL
Petek, 15. maj 2020

OCENJEVANJE DELAVNIŠKEGA DNEVNIKA

V času dela na domu ste izdelali 5 strani delavniškega dnevnika:
a)
b)
c)
d)
e)

List 5 Merjenje in zarisovanje
List 6 Vpenjanje obdelovancev
List 7 Postopki obdelave
List 8 Spajanje- žebljanje in vijačenje
List9 Spajanje- mozničenje

Glede ocenjevanja veljajo enaka pravila kot pri tehniki in tehnologiji:






Prosim, če mi do naslednjega tedna pošljite slike vašega dosedanjega dela od doma
Po pregledu bom v easistent zapisal oceno. Potrudite se vsebinsko in oblikovno.
Pri oceni bom upošteval še izdelavo škatlice pri pouku in morebitne praktične izdelke, ki ste jih
izdelali v času dela od doma.
Izračunajte si celoletno povprečno oceno predmeta
Če z oceno ali predvidenim končnim uspehom predmeta ne boste zadovoljni, mi sporočite in
dogovorili se bomo o načinu pridobitve dodatne ocene (predvidoma v juniju )

Ostanite zdravi
Valter Janko
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ŠPORTNA VZGOJA
V mesecu maju bo potekalo ocenjevanje na daljavo. Zato se bomo dobili preko ZOOMa, da se pogovorimo:
-

DEKLETA v ponedeljek, 11.5.2020, ob 8.30 uri.

-

FANTJE v ponedeljek, 11.5.2020, ob 9.10 uri.

Takrat imamo uro športa po urniku oziroma malo prej. Povezavo do sestanka bom poslala staršem po mailu
in vam v kanal.

Se veselim srečanja z vami 😊, učiteljica Brigita.
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IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA

OTTAVA SETTIMANA, dal 11 al 15 maggio 2020
Cari ragazzi,
Nell'ottava settimana parleremo dei pasti in Italia, obroki hrane. Titolo : A TAVOLA CON GLI ITALIANI.
Istruzioni:
1. Leggi il testo a pagina 74/ 75, 2X
2. Nel quaderno scrivi il titolo A TAVOLA CON GLI ITALIANI
3. Scrivi i sottotitoli, podnaslove, LA COLAZIONE; IL PRANZO;LA MERENDA; LA CENA. Scrivi le domande
e rispondi.
La COLAZIONE
*Quando si fa la colazione?
*Da che cosa e' composta la tradizionale colazione italiana?
IL PRANZO
*Quando e' l'ora del pranzo in Italia?
*Qual'e' il pranzo tradizionale della domenica?
LA MERENDA
*Quando si fa la merenda?
*In che cosa consiste?
LA CENA
*A che ora si cena al Nord Italia?
*Cosa si mangia di solito a cena?

4. Fai l'esercizio CLICCA E GUARDA, cioe' guarda il servizio del TG1 su internet e scrivi in un paio di
frasi di che cosa ci parla.
5. Fai una foto del tuo lavoro e me la mandi, grazie
Buon lavoro, cari ragazzi, aspetto vostre notizie!
Un caloroso saluto a tutti dalla vostra insegnante d'italiano!
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