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 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 
 
 

 V SDZ na straneh 169–178 najdeš dve bajki, in sicer Eduarda Petiške: Sizif in 
Homerja: Odisej na otoku Kiklopov. Obe bajki preberi in reši naloge, povezane z 
njima v SDZ. Rešitve lahko preveriš tako, da odpreš spletno stran iRokus 
(https://www.irokus.si/izbirka), poiščeš v iZbirki SDZ Od glasov do književnih 
svetov 7, poiščeš ustrezne strani in v orodni vrstici klikneš na ikono »Prikaži 
rešitve«. 
 

 V spletni učilnici za slovenščino (Slovenščina 7) najdeš v poglavju 4 PPT-
predstavitev Bajka, ki jo prepiši v zvezek. 
 

 Izberi si eno izmed prebranih bajk in zapiši 3 vprašanja (po eno za vsako raven).  
Vprašanja postavi v forumu Bajka v spletni učilnici. Če želiš, lahko na vprašanja 
svojih sošolcev v tem forumu tudi odgovarjaš. 
 

 Če imaš kakršnokoli vprašanje, ga lahko zastaviš meni v forumu Delo na daljavo. 
 

MAT  Vsa navodila za delo se nahajajo v spletnih učilnicah. Izbereš predmet – 

MATEMATIKA, nato Matematika 7. 

 

TJA  Naloge so v spletni učilnici Angleščina ─ 7. razred, in sicer v poglavju 20, kjer so 
rešitve nalog prvega tedna. Preveri, če si naloge naredil/naredila pravilno. Tam 
najdeš tudi naloge za drugi teden in rešitve zanje.  
 

 Pogledaš si lahko tudi poglavja od 1 do 14. Tam najdeš razlago snovi in različne 
dejavnosti na spletu, ki ti bodo pomagale pri utrjevanju in ponavljanju že 
obdelane snovi. 

 

 Če česa ne razumeš in nikjer ne najdeš razlage, lahko vprašanje posreduješ v 
Forum novic, kjer je odprta nova tema Dodatna vprašanja. 
 

ZGO  Najprej si preglej rešitve nalog od prejšnjega tedna. Rešitve najdeš v spletni 

učilnici za zgodovino (7. razred); poglavje 5. 

 

 Reši naloge v samostojnem delovnem zvezku na straneh 50 in 51, s katerimi 

ponoviš vse o Rimskem imperiju.   

 

 V spletni učilnici (https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17369)  (dostop 

preko spletne strani šole; pod zavihkom spletne učilnice, zgodovina 7.  razred – 

5. poglavje), imaš pripravljen delovni list. Delovni list lahko natisneš ali prepišeš 

na list ter ga rešiš. List nato prilepi v SDZ.  

 

https://www.irokus.si/izbirka
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17369


 Če česa ne razumeš, lahko vprašanje posreduješ v Forum novic, kjer je odprta 

nova tema Dodatna vprašanja. 

GEO 
 

 

 V samostojnem delovnem zvezku na straneh 88 in 89 preberi besedilo pod 
naslovom Oblikovanje površja.  
 

 Na spletni strani iRokus (https://www.irokus.si/) izberi SDZ GEO 7.  
Na strani 88 oglej film o narodnem parku Yosemite ter ob ogledu filma ustno 
odgovori na naslednja vprašanja:  
1. Kaj je značilno za obliko doline, ki jo oblikujejo reke?  
2. Kaj je značilno za obliko doline, ki jo oblikujejo ledeniki? 
3. Kaj so balvani?   
4. O čem priča osupljiva pokrajina parka Yosemite? 
 
Na strani 88 si oglej film z naslovom Ledeniki. Na list napiši kratko vsebino filma, 
list nato prilepi v SDZ. Namesto zapisa lahko narediš tudi miselni vzorec.    
 
Na strani 89 si oglej galerijo fotografij z naslovom Človekov vpliv na površje. Z 
njihovo pomočjo pisno pojasni, zakaj postaja človek vse pomembnejši dejavnik 
preoblikovanja površja. List z zapisom prilepi v SDZ na stran 89. 
 

 Reši naloge v samostojnem delovnem zvezku na straneh 90 in 91.  
 

 Na spletni strani iRokus (https://www.irokus.si/) izberi SDZ GEO 7 in si na strani 90 
oglej film z naslovom Nastanek površja. Ob ogledu filma pisno odgovori na 
vprašanji (vprašanji in odgovore lahko zapišeš v prazne prostore v samostojnem 
delovnem zvezku na straneh 90 ali 91): 
1. Naštej sile, ki oblikujejo Zemljino površje. 
2. Kako nastanejo gorovja? 
 

 Pisno odgovori tudi na vprašanja v sivem okvirčku na strani 91.  
 

NAR 
 

1. NALOGA 

 

 Vaja v delovnem zvezku AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, str. 69, Krila žuželk 

- Poišči slike žuželk, kjer se dobro vidijo krila čebele, metulja, kačjega pastirja, pika 

polonice, kobilice, ose ali katerekoli druge žuželke.  

- V delovni zvezek nariši krila žuželk ali prilepi sličice.  

- Nato po zgledu v delovnem zvezku opiši značilnosti kril izbranih žuželk. Dobro bi 

bilo, če žuželke opazuješ tudi na vrtu ali kje v naravi. 

 

2. NALOGA 

 Vaja v delovnem zvezku AKTIVNO V NARAVOSLOVJE 2, str. 70, Obisk akvarija 

Jasno je, de sredi krize s korona virusom ne moreš obiskati akvarija, razen če ga 

imaš doma. Sledi navodilom v delovnem zvezku in reši vajo. Pri izbranih ribjih 



vrstah, ki jih narišeš v delovni zvezek ali nalepiš njihove slike, sklepaj o hitrosti 

plavanja. To lahko sklepaš iz oblikovanosti plavuti. Obkrožene oblike repne 

plavuti prikazujejo hitre plavalce. 
 

 

 

TIT  Na spletni strani učilnice TIT7 si v poglavju 3 oglej razlago RISANJA KVADRA V 

PRAVOKOTNI PROJEKCIJI.  

 

 Poišči manjšo škatlico v obliki kvadra in jo po navodilih v posnetku tudi nariši v 

zvezek. 

 

 V  pravokotni projekciji nariši še kvader s podatki: dolžina 105 mm, širina 75 mm 

in višina 40 mm.  Rešitev najdeš v poglavju VAJA: kvader pravokotna projekcija. 

Če je možno, si rešitev natisni in risbi primerjaj.   

DKE  V zvezek zapiši naslov novega sklopa VEROVANJE, VERSTVA, DRŽAVA 
S pomočjo ogleda posnetka in spletnega učbenika pisno odgovori na vprašanja 
oziroma pojasni pojme: 

- Na spletu poišči in si oglej posnetek:  

https://www.youtube.com/watch?v=V9mFNgu6Cww  

1. Kako so nastala prva verstva? 

      2. Kako so si ljudje v davni preteklosti pojasnjevali naravne pojave? 

- Na spletni strani iRokus poišči spletno izdajo učbenika Jaz, midva, mi  7 

(https://www.irokus.si/)  ter preberi strani 68 in 69. 

3. Kaj je vera/verovanje/religija? 

      4. Glede na način verovanja ločimo: 

      5. Kdo so verniki? 

     6. Kaj je verstvo? (Dodaj/preriši miselni vzorec »Značilnosti vsake 

svetovne religije« iz svojega učbenika, str. 83.) 

     7. Zakaj verniki uporabljajo verske simbole? 

     8. Kaj je ateizem? 

 Poleg svetovnih verstev se pojavlja vedno več novih verskih gibanj. Poišči ter 
zapiši jih nekaj. Lahko dodaš tudi njihove osnovne značilnosti. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V9mFNgu6Cww
https://www.irokus.si/


GUM  Čaka te dirigentski izziv, ki je zabaven in smešen. 
 

 Oglej si videoposnetek na https://www.youtube.com/watch?v=cgaL-XV_7BM  
 

 Ob posnetku se nauči dirigentskih gibov. Gibe izvajaj sočasno z gledanjem 
videoposnetka. Videoposnetek pokaži še ostalim družinskim članom. 

 

 Po izvedenem dirigiranju poiščite odgovore na naslednja vprašanja: 
- Kdo je dirigent (ime in priimek)? 

- Je ta oseba pravi dirigent ali je kaj drugega po poklicu? 

- Zakaj je nastal ta videoposnetek? 

- Napiši naslov skladbe in skladatelja (pomagaj si s komentarji pod 

videoposnetkom). 

 

 Uspešen/uspešna boš, ko boš:  
- usvojil/usvojila dirigiranje na videoposnetku, 

- videoposnetek pokazal/pokazala družinskim članom, 

- zapisal/zapisala v zvezek svoje odgovore. 

 

IZBIRNI  
franco-
ščina 

 

 Naloge za drugi teden so v spletni učilnici Francoščina 1, in sicer v poglavju 3. 

Priložila sem tudi rešitve nalog 1. tedna in rešitve nalog 2. tedna, da boš lahko 

preveril, če si delal pravilno. Vse delovne liste boš našel v poglavju 1. 

 

 Če česa res ne razumeš in nikjer ne moreš najti razlage, lahko vprašanje 

posreduješ v Forum novic, kjer je odprta nova tema Dodatna vprašanja. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cgaL-XV_7BM

