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PROJEKTNA NALOGA: POTEPANJE Z ANTIČNIM JUNAKOM 

V tem šolskem letu si pridobil/pridobila že veliko novega znanja, zato smo se učiteljice 

slovenščine, zgodovine in geografije odločile, da ti v tem tednu damo skupno nalogo, v 

kateri boš povezal/povezala znanje omenjenih predmetov. Izdelaj projektno nalogo z 

naslovom Potepanje z antičnim junakom, v kateri boš povezal/povezala znanje, ki si ga 

pridobil/pridobila pri geografiji (Južna Evropa), zgodovini (Stara Grčija, še posebej 

starogrška kultura) in slovenščini (opis države, opis življenja skupine ljudi, bajka).  

Zamisli si, da si eden izmed junakov iz starogrških bajk. V SDZ Od glasov do književnih 

svetov si pri poglavju bajka spoznal/spoznala Sizifa in Odiseja, več jih lahko spoznaš, če 

malo pobrskaš po svetovnem spletu. Tvoja naloga je, da pripraviš turistični vodnik za 

domišljijsko potovanje po Grčiji. Tvoj vodnik naj obsega opis države (lega, površje, 

podnebje, rastlinstvo, vpliv morja), opis življenja skupine ljudi in program potovanja, ki 

bo potekal po različnih delih grške pokrajine. Pri opisu države si lahko pomagaš s 

samostojnim delovnim zvezkom Raziskujem Stari svet, od strani 54 do strani 63. Tvoj 

namišljeni antični junak se bo v današnjem času srečeval tudi s posledicami množičnega 

turizma. Tako kot v ostalih državah Južne Evrope je namreč tudi v Grčiji turizem zelo 

pomembna gospodarska dejavnost. Kaj mu bo olajšano na potovanju zaradi le-tega 

oziroma s katerimi težavami se bo spopadal zaradi množice turistov? Kako se le-to kaže 

v pokrajini in življenju ljudi? 

Ne pozabi, da tvoje popotnike po tem potovanju vodi antični junak, zato naj bo 

potovanje namenjeno tudi spoznavanju grške zgodovine in kulture. 

Pri zgodovini smo se veliko pogovarjali o vsakdanjem življenju Grkov in njihovi prehrani. 

Naj tvoj vodnik popelje turista v svet grške antične kulinarike, pomisli na učinke 

mediteranske hrane na zdravje ljudi in kako nanjo gledamo danes. V pomoč so ti lahko 

informacije na spodnji povezavi: 

https://slv.healthycatchups.com/pitanie-drevnih-grekov.html 

Pomisli, kako bi turistom pričaral tipičen vsakdanjik antičnih Grkov. Ne pozabi, da je 

vsakdanje življenje bilo odvisno od spola ljudi. 

https://prezi.com/smvukvtnfdiu/vsakdanje-zivljenje-obicajnih-ljudi-v-anticni-grciji/ 

Zagotovo bodo turisti občudovali današnje glavno mesto Grčije. Kaj so Atene 

predstavljale antičnim Grkom? Katera pomembna zgradba bdi na mestom? Pripoveduj. 

Pot naj vodi do mesta Delfi, kjer se nahaja Apolonov tempelj. Pomislite, kaj je tam 

počela pitija.  
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Zagotovo je zanimivo tudi mesto Olimpija, kjer še danes prižigajo olimpijski ogenj na 

način, kot so ga prižigali že v stari Grčiji. 

Ne moremo mimo dvanajstih bogov Olimpa. Izberi tri bogove in naj antičnega junaka 

usmerijo v povezavi s svojimi vlogami. V pomoč so ti informacije na povezavah 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Dvanajst_bogov_Olimpa 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Olimp 

https://dijaski.net/gradivo/zgo_ref_grska_mitologija_08 

Samo v razmislek: Mogoče bo tvoje potovanje še bolj zanimivo, če bo kateri izmed 

bogov turistom zadal nalogo, ki jo morajo opraviti, če želijo, da skupina nadaljuje svojo 

pot po Grčiji. 

Svojo projektno nalogo izdelaj v skladu z navodili za izdelavo projektne naloge, ki jih 

najdeš v spletni učilnici za slovenščino (Slovenščina 7, poglavje 5). V pomoč ti je lahko 

opis potovanja ene izmed slovenskih turističnih agencij, ki ga prav tako najdeš v spletni 

učilnici. 

Ne pozabi dodati zemljevida z vrisano potjo potovanja. Pomemben del tvoje naloge je 

tudi slikovno gradivo. Fotografije poišči na spletu, še boljše pa je, če kakšno 

znamenitost narišeš sam. 

Če imaš kakšno vprašanje, ga lahko pošlješ kateri izmed učiteljic na e-naslov: 

mateja.samastur@os-ljubecna.si  

katja.medved@os-ljubečna.si  

helena.verdev@os-ljubečna.si 

ŽELIMO TI VELIKO USTVARJALNEGA NAVDIHA PRI IZDELAVI NALOGE! 

 

BRALNO PRIZNANJE: Vsi tisti, ki še niste osvojili bralnega priznanja, lahko to naredite 

tudi preko e-pošte. Na naslov mateja.samastur@os-ljubecna.si pošljite kratko obnovo 

knjige, ki ste jo prebrali, in osnovne podatke o knjigi (ime in priimek avtorja ter naslov). 

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

MATEMATIKA, nato Matematika 7. 

TJA  Naloge tretjega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 7. razred, in 
sicer v poglavju 21. Ko boš vse rešil/rešila, s pomočjo kviza preveri še svoje 
znanje besedišča in slovnice. 

 

 Če ti ostaja kaj časa in bi ga rad/rada koristno zapolnil/zapolnila, si poglej 
poglavja od 1 do 14. Tam boš našel/našla razlago snovi in različne dejavnosti na 
spletu, ki ti bodo pomagale pri utrjevanju in ponavljanju že obdelane snovi. 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Dvanajst_bogov_Olimpa
https://sl.wikipedia.org/wiki/Olimp
https://dijaski.net/gradivo/zgo_ref_grska_mitologija_08
mailto:mateja.samastur@os-ljubecna.si
mailto:katja.medved@os-ljubečna.si
mailto:helena.verdev@os-ljubečna.si
mailto:mateja.samastur@os-ljubecna.si


Poleg tega lahko še večkrat rešiš kvize v poglavju 20, saj vaja dela mojstra, če 
mojster dela vajo. 

 

 Če te kaj zanima, imaš vprašanja, česa ne razumeš, piši učiteljicam angleščine. 
Naše elektronske naslove najdeš na spletni strani šole v zavihku Pouk na daljavo. 
 

NAR 
 

1. NALOGA 

 

 Poišči učbenik Aktivno v naravoslovje 2 in ga odpri na strani 102. V zvezek za 

naravoslovje napiši naslov Preizkusi svoje znanje, str. 102. Pisno odgovori na 

vprašanja. 

 

2. NALOGA 

 

 Čaka te še ena naloga, in sicer samostojno učenje iz učbenika. Odpri ga na strani 

103. Opaziš lahko naslov nove teme, v kateri boš spoznal/spoznala zgradbo in 

naloge nekaterih organskih sistemov.  

Naslov teme prepiši v zvezek: 6. PREBAVA, DIHANJE, IZLOČANJE IN PRENOS 

SNOVI PO TELESU.  

 

 Na strani 104 se začne prvo poglavje z naslovom 6.1 KAKO DO HRANE? Preberi 

vsebino do strani 109. Med besedilom so številne risbe in prikazi delovanja 

prebavil. Tudi te si skrbno oglej. Nato naslov prvega poglavja prepiši v zvezek in 

oblikuj zapiske tako, da odgovoriš na vprašanja ali kaj prerišeš. 

Vprašanja: 

a) Kako so med seboj povezani organski sistemi ─ prebavila, dihala, izločala in 

transportni sistem (običajno krvožilje)? Povezavo prikazuje shema na strani 104. 

Preriši jo v zvezek. 

b) Za kaj živali potrebujejo hrano iz okolja? 

c) Pojasni, kaj je prebava in kje poteka! 

d) Pojasni, kaj je presnova in kje poteka? 

e) Med seboj primerjaj slepo zaprto in cevasto prebavilo! Naštej predstavnike 

živali, ki imajo cevasto prebavilo! Zakaj ima cevasto prebavilo veliko prednosti 

pred slepo zaprtim prebavilom? 

f) Naštej najpomembnejše vloge prebavil! 

g) Preriši v zvezek shemo prebavil pri psu in označi: usta, požiralnik, želodec, črevo, 

zadnjično odprtino. 

 



h) Prepiši tabelo v zvezek in jo reši! 

Deli prebavila: Kaj se v tem delu prebavila dogaja pri prebavi? 

usta, ustna votlina  

požiralnik  

želodec  

prebavne žleze (jetra, 

trebušna slinavka) 

 

črevo  

 

a) Kaj se zgodi z neprebavljeno hrano? 

b) Pojasni, zakaj imajo enako velike rastlinojede živali (ovca) veliko daljše prebavilo 

kot mesojedci (pes)? 

Za kakršna koli vprašanja sem ti na voljo na naslovu: marjeta.gmirt@os-ljubecna.si. 

TIT  Poišči pet manjših vsakdanjih predmetov različnih oblik (npr. kozarec, vaza, 
manjša škatla, žlica, nož, svinčnik, mala beležka …) in jih v zvezek obriši v vseh 
treh pogledih. Pazi, da prej ne pozabiš narisati dveh sekajočih se premic in da 
poglede postaviš na pravo mesto. 
 

DKE  V zvezek zapiši naslov VELIKA SVETOVNA VERSTVA. V učbeniku na strani 79 si 
oglej zemljevid razširjenosti svetovnih verstev in odgovori na vprašanja:  

- Katera so največja svetovna verstva? 
- Na katerih kontinentih je največ kristjanov? 
- Katera vera prevladuje v severni Afriki, na Bližnjem vzhodu in v osrednji Aziji? 
- Za kateri kontinent sta značilni veri hinduizem in budizem?  

 

 V svojem učbeniku  si na str. 80–82  preberi snov o značilnostih največjih 
svetovnih verstev . Še več podatkov  najdeš na  https://www.irokus.si/  kjer si 
dodaš učbenik Jaz, midva, mi 7  (str. 71–80).  
 

 V zvezek nariši miselni vzorec z naslovom KRŠČANSTVO, v katerega  na kratko 
zapiši: 

 
- Simbol in njegov pomen: ( nariši ali najdi na spletu in prilepi) 
- Verniki se imenujejo … 
- V koga verujejo? 
- Začetnik/prerok: 
- Sveta knjiga: 
- Kodeks, osnovno sporočilo: 
- Prazniki:  
- Verske stavbe: 
- Obredi, voditelj obredov:  
- Sveti kraji: 
- Delitev katoliške cerkve: (Preriši miselni vzorec iz učbenika, str. 80; za vsako vejo s 

pomočjo zemljevida svetovnih verstev poišči vsaj dve državi, v katerih je razširjena; 
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kdo je poglavar rimokatoliške cerkve, kje živi …) 
 

 Na podoben način naredi miselna vzorca za  JUDOVSTVO in ISLAM. Miselne vzorce 

opremi, v kolikor imaš možnost, tudi s slikovnim gradivom. 

GUM          Referat z naslovom: Jacobus Gallus  
          NAVODILO ZA IZDELAVO REFERATA 7. RAZRED 

 Celoten referat mora biti napisan čim lepše z ročno pisavo učenca v zvezek. 

 Referat mora imeti uvod: 
Ime in priimek avtorja referata 
Naslov referata 
Datum izdelka 

 Referat mora vsebovati minimalno 2 strani. 

 Potrudi se in določene slike tudi nariši. SLIK NE FOTOKOPIRAŠ ALI PRINTAŠ.  

 Navedi literaturo - vire (uporabljaj predvsem knjige, lahko tudi internet). 
Oporne točke: Od kod izhaja skladatelj, rojstvo in smrt, kratek življenjepis skladatelja, 
izbor njegovih del, zanimivosti o skladatelju. Na Youtube poslušaj delo skladatelja in 
zapiši, kaj si poslušal. 
 

ŠPO  Vodi dnevnik športnih aktivnosti in izpolni tabelo. Reši športne kvize. 

 

 Vsa navodila za vadbo, primer tabele in povezave do športnih kvizov najdeš na 

naslednjem naslovu: https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq 

 

LUM  Vsa navodila za delo se nahajajo v spletnih učilnicah. Izbereš predmet LIKOVNA 

UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 7. Tvoja prva naloga je s področja 

ARHITEKTURE.  

 

 

IZBIRNI PREDMETI 
 

NEMŠČINA 
(N2N) 

 

 Iz učbenika na strani 66 prepiši naslov Schon wieder Eintopf! (Že spet 
enolončnica!).  
- Preberi besedilo v oblaku (SMS) in reši nalogo 1.  
- Prepiši v zvezek dialoga A in B pod nalogo 2.  
- Nato prepiši še vse izjave v rumenem polju na strani 66 ter jih prevedi. 
(Ich bin satt. = Jaz sem sit). 
 

 Prepiši Speiseplan (str. 67/3) ter prevedi jedi. Pomagaj si s slovarčkom v 
učb. 80–86.  

 Nato naredi seznam jedi, ki jih imaš rad/a oz. jih ne maraš (Ich mag …; Ich 
mag kein/keine …). 

   
MAG = MARATI/IMETI RAD 

 Spregaj glagol mag: 

https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq


ich mag 
du magst 
er,sie, es mag 

 

 Rešitev naloge 67/4 = 3,5,2,7,1,4,8,6 (saj  vsi ne morete dostopati do 
interaktivnega učbenika). 

 

 Čaka te še naloga 5 /str. 68 (povezana je z nalogo 4 na prejšnji strani). 
 

 V delovnem zvezku reši nalogi str. 56 (1a, 2), str. 57, 58 (3b: moški spol je 
modre barve ─ der, ženski spol je rdeče barve – die, srednji spol je zelene 
barve – das, množina je oranžne barve – die) ter nalogo 58 /4. 

 
 
 

FRANCOŠČINA  Naloge za tretji teden in rešitve zanje so v spletni učilnici Francoščina 1, in 
sicer v poglavju 4. Vse delovne liste boš našel/našla v poglavju 1. Na koncu 
lahko s pomočjo kvizov utrdiš svoje znanje besedišča in slovnice. 

 

 Če česa res ne razumeš in nikjer ne najdeš razlage, mi lahko pišeš na moj 
elektronski naslov. Z veseljem bom pomagala. 

 

 


