Navodila učencem za pouk na daljavo
7. RAZRED – 9. 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,18.05.2020
Video konferenca
11.30 prva skupina od Zarje do Nika
Pripravljene imamo potrebščine za pouk.
Torek,19.05.2020
Video konferenca
10.00 druga skupina od Nejca Mevlja do Tie
Pripravljene imamo potrebščine za pouk.

Ostala navodila bodo objavljena v spletni učilnici.
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SLOVENŠČINA
18. 5.-22. 5.
V prihodnjem tednu boste ustno ocenjeni. V tem tednu se bomo preko kanala dogovarjali za dneve in ure,
zato dnevno sledite obvestilom.
TOREK
Oranžni delovni zvezek
Prejšnji teden ste spoznali stavčne člene: osebek, povedek, predmet.
Osrednji del stavka je povedek, ki nam pove dejanje, dogajanje.
PRISLOVNA DOLOČILA sporočajo podatke o kraju, času, vzroku in načinu dogajanja.
Rešite vaje 1-10.

SREDA
Videosrečanje ob 10.00 – 1. skupina
ob 11.00 – 2. skupina
Dopolnilni pouk: ob 14.00
Imejte pripravljen oranžni zvezek.
ČETRTEK
Videosrečanje ob 10.00 – 1. skupina
ob 11.00 – 2. skupina
Morda bo prišlo do spremembe v urah. Obveščeni boste v kanalu.

PETEK
UTRJEVANJE SNOVI, PRIPRAVA NA USTNO SPRAŠEVANJE
V kanalu in spletni učilnici boste imeli dodatne vaje.
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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.
Superlatives (presežniki) - ponovitev
PONEDELJEK
- na glas ponovi primernike in presežnike s seznama iz prejšnje ure
Datum: 18. 5. 20
Long - longer – the longest
Zaporedna ura:125
- reši nalogo DZ 49 /6
Besede, ki se pojavljajo v tabeli:
Height – višina
Weight – teža
Serve – servis
- v slovarju preveri kako se te besede izgovorijo
- Reši še DZ 49 / 7 in 8

TOREK

Mickey and Millie go camping

Datum: 19. 5. 20

Učb str 62 / 1

Zaporedna ura: 126

- Poslušaj zgodbo vsaj 2x in odgovori na vprašanja v nalogi 1
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=si&selLanguage=en

- Preberi zgodbo na glas
V besedilu se pojavljajo primerniki in presežniki pridevnikov
good in bad. Oblike so napravilne in ne sledijo pravilom, ki smo se jih
naučili. Oblike so naslednje:
Good – better – the best
Bad – worse – the worst
Kako bi jih prevedli v slovenščino?
- Reši Učb 63 / 3a
Primerjaj vse hotele med seboj (na podlagi zvezdic)
Primer:
The Lake Hotel is better than Forest View Hotel.
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Forest View Hotel is…
-Reši DZ 51/5

PETEK

- Reši učb 63 / naloga 4 - What are the best and the worst of these
things?

Datum: 22. 5. 20

Glej primer: I think the best subject is…/ the worst subject…

Zaporedna ura: 127,
128

Videokonferenca
10.00 – 1. skupina
11.00 – 2. skupina
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NARAVOSLOVJE
Navodila za naravoslovje boste našli na moji spletni strani http://nadaljavo.splet.arnes.si/.
Najbrž ure ne bodo izpeljane preko Zooma oz. odvisno od mojih obveznosti v šoli in prekrivanja urnika.
Izvedeli boste naknadno.

RAZREDNA URA
Bomo pa tokrat gotovo imeli razredno uro. Zaenkrat velja da v ČETRTEK ob 12.30. Vabilo na Zoom boste
prejeli večer prej preko eAsistenta.
Tamara Čelhar
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ZGODOVINA
NAVODILA – POUK NA DALJAVO
Torek, 19. 5. 2020
ZGODOVINA

Četrtek, 21. 5. 2020
ZGODOVINA

V spletni učilnici imaš PP projekcijo o
Frankovski državi, 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.
Utrjevanje snovi prejšnjih tednov.

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.

Uspešno delo vam želim.
Lep pozdrav, učiteljica, Petra Trošt
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GLASBENA UMETNOST
Ponedeljek, 18.05.2020, 3. šolska ura (10.00-10.45)
Predmet: GLASBENA UMETNOST
Enota: Ponavljanje
Zaporedna številka ure: 31/35
Učni pripomočki:
Albinca Pesek: GLASBA danes in nekoč 7
Svetovni splet
Ponovi snov iz poglavij
Glasba v srednjem veku
Renesansa

PEVSKI ZBOR
Sreda, 20.05.2020, 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
Pesem je treba znati na pamet.
V juniju bomo poskusili imeti zbor preko Zoom-a.
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GEOGRAFIJA

Sreda, 20. maj 2020.
Potreboval/a boš učbenik, atlas in zvezek ter dostop do spleta.
Prejšnjo uro si spoznaval/a razporeditev in rast prebivalcev v Aziji. Preberi snov iz učbenika na str.
111−112.
Odgovori na vprašanja, ki si jih prepisal/a v zvezek.
1. Pojasni, zakaj je razporeditev prebivalcev v Aziji zelo neenakomerna. Pomagaj si s
tematskim zemljevidom Svet – prebivalstvo v atlasu na straneh 176 – 177.
2. Grafa v učb. na str.112 prikazuje zmanjšan naravni prirastek na Kitajskem. Opiši posledice
omejevanja rasti prebivalcev na Kitajskem.
Učna vsebina
V zvezek zapiši naslov Družbene značilnosti Azije: gospodarstvo Azije. Preberi snov iz
učbenika na str. 113 − 114.
Naloge prepiši v zvezek in odgovori nanje.
3. Na spletu si oglej in preberi prispevek z naslovom Mali azijski tigri
http://www.facka.si/gradiva/geo/azija/gospodarstvo/azijski_tigri.html.
Poimenuj azijske državice, ki jih imenujemo »mali azijski tigri«.
4. Na zemljevidu Jugovzhodna Azija v atlasu na str. 108 – 109 poišči kraj Singapur
(Singapure) in določi ter zapiši njegovo geografsko lego.
5. Na zemljevidu Singapur, Honkong, Šanghaj v atlasu na str. 105 si oglej Singapur. Zakaj je
največ pristaniških objektov na JZ obali Singapurja?
6. Imenuj azijsko državo, za katero je značilen izjemen gospodarski vzpon.
7. Naštej 4 geografske enote v Aziji.
https://www.youtube.com/watch?v=8BG3dZpxAMg

7. a razred ̶ GEOGRAFIJA, teden 9
Četrtek, 21. maj 2020.
Pouk na daljavo
Potreboval/a boš učbenik, atlas in zvezek te dostop do spleta.
Učna vsebina
Danes bomo spoznavali Vzhodno Azijo.
Potreboval/a boš učbenik, atlas, zvezek in dostop do spleta.
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V zvezek zapiši naslov VZHODNA AZIJA.
Podnaslov: Lega in površje Vzhodne Azije.
Površje Vzhodne Azije je zelo raznoliko.
Oglej
si
drsnice
z
naslovom
Lega
in
Http://osdutovlje.splet.arnes.si/files/2020/03/Vzhodna-Azija.pdf

površje

Vzhodne

Azije.

Ob ogledu si pomagaj z zemljevidom Vzhodna Azija v atlasu na str. 101 ̶ 102.
Oglej si učbenik str. 115 ̶ 117.
Naloge prepiši v zvezek in odgovori nanje.
1. Imenuj države, ki sestavljajo Vzhodno Azijo.
2. S pomočjo drsnic Lega in površje Vzhodne Azije napiši, katere naravne enote sestavljajo
površje Vzhodne Azije.
3. Oglej si prispevek z naslovom Japonsko ogrožajo naravne nesreče
Http://www.facka.si/gradiva/geo/azija/reliefne_enote/naravne_nesrece.html.

Za lažje razumevanje si v atlasu na str. 166 oglej zemljevid Litosferske plošče, potresi,
vulkani.
Posledica česa je potresno in vulkansko delovanje na Japonskem?

Zapis fotografiraj in pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si do petka, 22. maja 2020.
Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 7.a razred.
Diana Palčič
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DKE

7.a_DKE_teden 9
Sreda, 20. maj 2020.

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

Učna vsebina
V zvezek zapiši naslov Ustava Republike Slovenije.
Preberi zapise v učbeniku na strani 47.
Odgovori na vprašanja
1. 17. člen Ustave RS govori o nedotakljivosti človekovega življenja.
https://zakonodaja.com/ustava/urs/17-clen-nedotakljivost-clovekovega-zivljenja

Človekovo življenje je nedotakljivo. V Sloveniji ni smrtne kazni.
Nekatere države še vedno izvajajo smrtno kazen. Bi podprl/a zahtevo po ukinitvi smrtne kazni?
2. Pojasni pojem diktator.
3. Pojasni pojem totalitarna država.
Zapise v zvezku fotografiraj in jih pošlji na moj e-naslov diana.palcic@osmarezige.si do petka, 22.
maja 2020. Poslano datoteko poimenuj s svojim imenom in priimkom ter dopiši 7. a razred.
Lep pozdrav, Diana Palčič.
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LIKOVNA UMETNOST 7

19. 5. 2020 – četrtek

nadja.janko@guest.arnes.si

ANALIZA DELA
1. – Kolagrafija - grafika
2. – Narisal si tudi ptico
3. – naredil si načrt za grad iz začel z gradnjo !
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 bodo ocenjeni, do konca maja POŠLJI IZDELKE!
Kriteriji:
1. Grafika: Motiv je ptica, narejena matrica, (namesto lepila lahko uporabiš tudi lak za nohte,
konturne barve, barve za steklo – vse kar pusti debelejšo sled. Dobljeni odtis mora biti
pravilno podpisan. Grafika ima čiste (ne zapackane) robove.
2. Ptica (likovni natečaj) v poljubni tehniki, lepo pobarvana, zasenčena.
3. Grad – masivna gradnja. Velikost A4 formata (če je večji, ni narobe) mora imeti stolpe,
obrambne zidove, mora biti stabilen. Narejen iz papirnatih gradiv. Robovi lepo zalepljeni in
čisti. Lahko se vidi struktura materialov. Okna so majhna. V gradu se lahko kaj dogaja.

ARHITEKTURA
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/

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!
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/
Čim bolj se vživi v srednji vek. Lahko narediš tudi vojščake, viteze, graščake in princeske. Pa zmaja.
4. ura - Imaš čas še ta teden, da v miru končaš, dodaš okna, line, dvižni most….
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Pazi na detaile (podrobnosti)

Gradovi na Slovenskem:
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Likovno snovanje 1 – izbirni predmet

14. 5. 2020 nadja.janko@guest.arnes.si

Kiparska tvorba iz odpadnih materialov
Analiza dela
1. Inicialka (črka) narejeno in oddano oc.
2. Ptica narejeno in oddano (če si naredil pri LUM je to dovolj) oc
Obe likovni nalogi oddaj

Kiparske tvorbe iz odpadnih materialov (izdelava do konca maja)
Pusti domišljiji prosto pot. Uporabiš katere koli materiale (ne kupuj nič novega)
https://www.pinterest.com/pin/793759503051052669
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TEHNIKA
ELEKTROTEHNIKA

ELEKTROMOTOR

Preberite vsebino učnih listov o elektromotorjih.
V zvezek zapišite naslov »ELEKTRONOTOR« in odgovorite na zapisana vprašanja.
Zapis odgovorov:



Prepišete vprašanje in kratek odgovor ali
Zapišete daljši odgovor ( iz katerega je razvidno vprašanje )

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kako je prišlo do industrijske revolucije ?
Zapiši prednosti elektromotorjev.
Kateri so najpomembnejši izumi Nikole Tesle.
Iz katerih treh delov je sestavljen enosmerni motorček ( za modelarje, igrače ).
Kaj se nahaja v notranjosti statorja.
Zapiši sestavo rotorja.

OBVESTILO !!!




Kdor mi še ni poslal slike zapisov vašega dosedanjega dela od doma ima čas še ta teden, vendar
mora priložiti tudi snov o elektromotorjih.
Če mi snovi ne pošljete, bom upošteval samo snov, ki ste mi jo doslej poslali.
Sporočite mi če imate težave pri zbiranju ali pošiljanju vašega gradiva.

Ostanite zdravi
Valter Janko
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OGL

KONSTRUKCIJA IZ PALČK

Za konec šolskega leta še zadnji izdelek
Čas izdelave je do konca šolskega leta ( ostalo je še največ pet šolskih ur )
Naloga : S pomočjo zobotrebcev, palčk za ražnjiče, šibic ali drugih manjših palčk izdelajte manjši izdelek po
lastni izbiri. ( most, kozolec, hiša, grad, karjola, vozilo, žerjav,… )
Če vam izdelek uspe izdelati, mi ga pošljite na ogled.
Možna je dodatna »petka«
Za motivacijo ali idejo imam nekaj slik iz interneta.

OBVESTILO !!!


*

Kdor mi še ni poslal slike zapisov vašega dosedanjega dela od doma (listi delavniškega dnevnika )
ima čas samo še do danes ( 22. maj )
Če mi snovi ne pošljete, bom ocenil le to, kar ste mi jo do sedaj poslali.
Sporočite mi, če imate težave pri zbiranju ali pošiljanju vašega gradiva.

Ostanite zdravi
Valter Janko
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ŠPORTNA VZGOJA

V tem tednu vam imate čas za nalogo, ki bo ocenjena. Navodila so v kanalu. Potrudite se.
V prostem času bodite aktivni vsak dan, hodite, kolesarite, sami si izbirajte vsebine, ki so vam všeč.

Bodite dobro 😊, učiteljica Brigita.

IZBIRNI PREDMET ITALIJANŠČINA
Učiteljica je na bolniški. Ponovite učno snov za nazaj.
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