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 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 
 
 

 Na spletni strani šole klikni na zavihek »Spletne učilnice« in poišči spletne 
učilnice za slovenščino. Nato odpri spletno učilnico za 7. razred, kjer je v 3. 
poglavju PPT-predstavitev predloga. V zvezek, na stran za delo z 
neumetnostnimi besedili, zapiši naslov PREDLOG in prepiši PPT-predstavitev. 

 Reši naloge v SDZ, str. 46. 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 stran 46 in v orodni vrstici klikneš na ikono »Prikaži 
rešitve«. 

 V SDZ na straneh 77─78 preberi, kaj je definicija. Reši naloge in preveri rešitve s 
pomočjo rešitev SDZ na spletni strani iRokus. V zvezek (delo z neumetnostnimi 
besedili) zapiši naslov DEFINICIJA in prepiši okvirček na str. 77. 

 V SDZ na straneh 78─80 reši naloge pod naslovom seznam ter preveri rešitve. V 
zvezek (delo z neumetnostnimi besedili) napiši naslov SEZNAM in prepiši 
okvirček s strani 78. Nato naredi seznam knjig s svoje knjižne police. 

 Spremljaj forum novic v spletni učilnici za slovenščino, kjer lahko postaviš tudi 
kakšno vprašanje. 
 

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 19. Reši jih v 

zvezek. 
 

 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  V SDZ preberi in reši vprašanja na straneh 36–49.  

 

 Naredi dva miselna vzorca: 

1. Antična rimska kultura 

2. Življenje v rimskem imperiju 

Lista z miselnima vzorcema prilepi v SDZ. 

 

 Ponavljanje in utrjevanje snovi:  

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

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

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


kjer se prijavite kot gost, imate dostop do vseh PPT-predstavitev snovi, da boste 

lažje ponavljali in utrjevali snov.  

GEO 
 

 S pomočjo literature in svetovnega spleta opiši in nariši dve naravnogeografski 
in dve družbeno geografski značilnosti, znamenitosti …  Severne Evrope. Opise 
napiši na list papirja, ki ga nato prilepiš v samostojni delovni zvezek na stran 80.  
 

 Reši naloge v samostojnem delovnem zvezku od strani 81 do strani 86.  
 

 Naredi miselni vzorec z naslovom Severna Evropa in ga prilepi v samostojni 
delovni zvezek na strani 87. 

 

 Na spletni strani iRokus (https://www.irokus.si/) izberi SDZ GEO 7 in si: 
- na strani 80 oglej galerijo fotografij. Kraje prikazane v galeriji poišči na 
zemljevidu, 
- na strani 82 lahko z interaktivno nalogo ponoviš države in glavna mesta 
Severne Evrope, 
- na strani 84 si oglej galerijo fotografij z naslovom Neverjetnice o Severni 
Evropi, 
- na strani 85 si oglej kratek film o Severnem siju, 
- na strani 86 lahko z interaktivno nalogo ponoviš znanje o gospodarstvu 
Severne Evrope.  
 

 Ustno odgovori na vprašanja PONOVI in RAZMISLI, ki so zapisana v samostojnem 
delovnem zvezku na strani 87.  

 

NAR 
 

 Reši delovni list Gradbeni tipi živali (vaje za utrjevanje znanja), ki je v spletni 

učilnici Naravoslovje 7 v poglavju 4 z naslovom Živa narava (dostopate kot gost 

brez prijave).  

 

 Opazuj ptice v okolici svojega doma in reši nalogo v delovnem zvezku, ki je na 

straneh 53 in 54. 

 

 V učbeniku Aktivno v naravoslovje 2 poišči poglavje z naslovom Razvrščanje 

živali (strani 100 in 101). Vsebino poglavja skrbno preberi. V zvezek napiši naslov 

poglavja in odgovori na vprašanja: 

1. Katera je osnovna sistematska enota za razvrščanje živali? 

2. Kateri osebki spadajo v isto vrsto? 

3. Katere so še višje sistematske enote od vrste? 

4. Kako vemo, da je človek samostojna vrsta? 

5. Na osnovi katerih znakov človeka uvrstimo med vretenčarje? 

 
TIT  Na spletni strani učilnice TIT 7 preberi poglavje PRAVOKOTNA PROJEKCIJA in si v 

zvezek prepiši povzetek na strani 23 tega poglavja. 

 
DKE  Dokončajte projektno delo – analiza članka na temo Človekove in otrokove 



pravice po navodilih, ki ste jih dobili. 
 

 Snov iz sklopa Človekove in otrokove pravice utrdite s pomočjo sledečih 
vprašanj in nalog. Odgovore  zapišite v zvezek. Pomagajte si z zapiski v zvezku 
ter z učbenikom. 

  
Vprašanja in naloge za utrjevanje: 

1. Kaj so človekove pravice? 
2. Kateri so trije najpomembnejši dokumenti, v katerih so opredeljene 

človekove pravice? 
3. Kdaj je bila sprejeta splošna deklaracija človekovih pravic in kdo jo je    

sprejel? 

4. S pomočjo miselnega vzorca treh področij človekovih pravic ter povzetka  
deklaracije o človekovih pravicah na koncu učbenika  ponovi temeljne človekove 
pravice. Med njimi izberi tiste, ki so pomembne zate, ki si osnovnošolec, in tiste, 
ki so pomembne za tvoje starše, ki so odrasli, ter jih izpiši. 
5. Zakaj je dobro, da so pravice otrok posebej zapisane? 
6. Kdaj je bila sprejeta Konvencija o otrokovih pravicah? 
7. Kaj pomeni trditev, da je Konvencija o otrokovih pravicah pravno 

zavezujoča? 
8. Kdo skrbi za varovanje in uresničevanje človekovih pravic na ravni države ter 

kdo na mednarodni ravni? 

9. S spletne strani nevladne organizacije Amnesty International Slovenija 
(https://www.amnesty.si/kampanje.html) izpiši najpomembnejše kampanje, 
ki jih vodi ta organizacija, ter jih na kratko opiši. 

10. Razmisli, na kakšne načine se je mogoče boriti za človekove pravice v družini, 
šoli v tvojem lokalnem okolju. 

 
 

 

https://www.amnesty.si/kampanje.html

