
1 
 

UČNA GRADIVA IN NALOGE 7. RAZRED (14. 4. 2020–17. 4. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 
 
 
 

 V tem tednu boš ponovil/ponovila in nadgradil/nadgradila rabo ločil ter zapis 

premega in odvisnega govora. V spletni učilnici Slovenščina 7 najdeš v poglavju 8 

PPT-predstavitev z naslovom Ločila. Prepiši jo v zvezek.  

 

 V SDZ reši naslednje naloge: str. 81/nal. 2; str. 82/nal. 3, 4, 5, 6, 7, 8; str. 83/nal. 

9, 10, 11, 12; str. 84/nal. 14, 15, 16. Rešitve preveri s pomočjo iRokus, so pa 

objavljene tudi v spletni učilnici v poglavju 7. 

 

 Na šoli smo se odločili, da se v teh dneh spomnimo tudi na tiste, ki so nastanjeni 

v domovih za ostarele in so v teh dneh sami, saj jih že več kot mesec dni ne 

smejo obiskati sorodniki, niti tisti najbližji. Morda je med njimi tudi kakšen tvoj 

sorodnik ali sosed.  

Da jim nekoliko polepšamo vsakdan smo se odločili, da te povabimo, da napišeš 

pismo neznani starejši osebi. Tvoje pismo bomo posredovali Domu ob Savinji 

Celje, kjer jih bodo naključno razdelili svojim stanovalcem. In o čem naj pišeš? 

Tema je poljubna – lahko jim pišeš o stvareh, ki jih rad/rada počneš s svojimi 

babicami in dedki, o svojih najljubših hobijih, o svojih trenutnih dejavnostih in 

občutkih, lahko jim zgolj nakloniš kakšno lepo in spodbudno misel ali pa napišeš 

pesmico o pomladi. Svoje pismo pošlji na moj e-naslov do petka, 17. 4. 2020. 

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

MATEMATIKA, nato Matematika 7. 

 

TJA  Naloge petega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 7. razred, in 
sicer v poglavju 23.  
 

 Če ti ostaja kaj časa in bi ga rad/rada koristno zapolnil/zapolnila, vadi dodatne 
naloge preteklih tednov, ko smo delali na daljavo, ali pa poišči vaje med ostalimi 
poglavji spletne učilnice. 

 

 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. 
 

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

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

pouk na daljavo 14. 4.–17. 4. 2020) imaš naložene rešitve nalog prejšnjega 

tedna. Preglej si jih. 

 

 S klikom na URL-naslov Frankovska država (nahaja se v spletni učilnici) boš 

preusmerjen/-a na youtube kanal, kjer je posneta razlaga snovi. Poslušaj jo, nato 

pa reši naloge v SDZ, 2. del, strani 60─62. 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17369
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 Če rad poslušaš zgodbe o zgodovinskih ljudeh, imaš v spletni učilnici (prav tako 

tretje poglavje) link do posnetka, ki pripoveduje o življenju Karla Velikega v 

angleščini. Tako boš s pridom utrjeval tudi znanje angleščine. 

 

 Če česa ne razumeš, mi lahko vprašanje posreduješ na moj e-naslov: 

katja.medved@os-ljubecna.si  

 

GEO  Na strani 100 pod naslovom EVROPA ŠE ENKRAT NA KRATKO reši naloge, pri 
katerih moraš izbrati pravilni odgovor.  
 

 Pisno odgovori na vprašanja v SDZ-ju na strani 101 pod rubriko PONOVI. Na list 
papirja napiši številko vprašanja in odgovor. List skeniraš ali fotografiraš in mi ga 
pošlješ na moj e-naslov. Nato list z odgovori prilepiš v samostojni delovni zvezek 
na stran 101. Rešitve bodo kasneje objavljene tudi v spletni učilnici.  
 

NAR 
 

1. NALOGA 

 Odpri učbenik Aktivno v naravoslovje 2 na straneh 112 in 113, kjer je poglavje z 

naslovom Prenos snovi po telesu. Tvoja naloga je, da poglavje samostojno 

prebereš in si ogledaš slike.  

Nato odpri zvezek za naravoslovje, v katerega napiši naslov PRENOS SNOVI PO 

TELESU. Pod naslovom oblikuj zapiske tako, da odgovoriš na vprašanja in rešiš 

naloge.  

Pomagaš si lahko tudi s power point predstavitvijo v spletni učilnici za 

naravoslovje 7, kjer poiščeš 4. poglavje Živa narava in odpreš predstavitev 

Organski sistemi živali (vstopaš kot gost), kjer so predstavljena prebavila, dihala, 

izločala in drugi organskih sistemi različnih gradbenih tipov živali.  

        Vprašanja, na katera pisno odgovori v zvezek, so: 

a) S kakšnim namenom so živali razvile transportni sistem? 

b) Transportni sistem višje razvitih živali je zgrajen iz žil, po katerih se pretaka 

tekočina, ki jo poganja srce. Kako se razlikujeta odprt in zaprt transportni sistem 

pri živalih? 

c) Preriši skici odprtega in zaprtega transportnega sistema (učbenik, str. 112)! 

d) Katere živali imajo odprt transportni sistem? 

e) Katere živali imajo zaprt transportni sistem? 

f) V zaprtem transportnem sistemu so tri vrste žil: dovodnice, odvodnice in lasnice. 

Kakšne so naloge teh treh vrst žil? 

g) Kakšno vlogo v transportnem sistemu ima srce? 

h) Kako se razlikuje zgradba srca rib, dvoživk in sesalcev?  

i) Po žilah vretenčarjev se pretaka kri. Kakšne celice sestavljajo kri in kakšne so 

njihove naloge? 

j) Preriši shemo zgradbe krvi! 

mailto:katja.medved@os-ljubecna
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2. NALOGA 

 Odpri učbenik Aktivno v naravoslovje 2 na strani 114, kjer so vaje za utrjevanje 

znanja. V zvezek napiši naslov Preizkusi svoje znanje, str. 114, in odgovori na 

prva tri vprašanja. 

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

ta naslov mi sporoči, kako opravljaš tedenske naloge, če imaš kakšne težave pri 

reševanju in predloge, kako ti lahko pomagam! 

TIT  V spletni učilnici si v poglavju 3 natisni ali preriši VAJO 1 in VAJO 2 ter ju reši. Za 

pomoč si naredi modele teles.  

Narisane pravokotne projekcije pošlji na moj elektronski naslov.  

 

DKE  Tvoja naloga v tem tednu je, da dokončaš projektno delo – analiza članka, ki se 
nanaša na človekove in/ali otrokove pravice in  ga  pošlješ na  moj elektronski 
naslov darja.slivnik@os-ljubecna.si  do petka 17. 4. 2020. Priloži tudi  članek. (Če 
je iz časopisa, ga skeniraj ali fotografiraj.)  

 Tudi  učence 7. a-razreda, ki bi vam sicer ura DKE na praznični ponedeljek 
odpadla, prosim, da pošljete svoje izdelke, saj gre za nalogo, ki bi morala biti že 
pred časom končana. 

 Če se vidimo v začetku maja in bo čas dopuščal, bodi pripravljen/a na kratko 
ustno predstavitev in ocenjevanje. Če se vidimo šele kasneje, bom ocenila 
poslane pisne izdelke, zato se potrudi. 

Še nekaj navodil: 

 Navodila za izdelavo, v kolikor jih nimaš, najdeš na spletni strani šole pod 
zavihkom spletne učilnice, Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 7 - 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29101#section-6 

 Izberi krajši članek (novico), ki se nanaša na konkreten primer kršenja ali 
uveljavljanja človekovih oziroma otrokovih pravic, ne strokovnega članka. 

 Bodi pozoren/a, da tvoj izdelek vsebuje uvod, jedro in zaključek. 

 V jedru odgovori na vsa navedena vprašanja/naloge (enajst alinej). Na vsa ne 
boš našel/a odgovora v svojem članku, ampak o njih razmisli, sklepaj oziroma jih 
poišči v zvezku, učbeniku  ali na spletu. 

mailto:marjeta.gmirt@os-ljubecna.si
mailto:darja.slivnik@os-ljubecna.si
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29101#section-6
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 Če imaš kakršnakoli vprašanja, mi lahko pišeš na darja.slivnik@os-ljubecna.si. 
Veliko uspeha pri delu, pa kar pogumno. 

 

GUM Upam, da si dobro in tvoje delo doma poteka uspešno ! 

 V prihajajočem, 5. tednu, boš malce ustvarjal/ustvarjala ob poslušanju in petju.  

 

 Poslušaj posnetek https://www.youtube.com/watch?v=CcWbZUgymkw. Na 

posnetku poje Doris Day, ameriška pevka in igralka iz 50. in 60. let prejšnjega 

stoletja, ko je tudi muzikal kot glasbeni film doživel svoj razcvet. Pesem je iz 

filma »Mož, ki je preveč vedel«, znamenitega režiserja Alfreda Hitchcocka. 

 

 Ob refrenu »Que sera, sera« poskusi zapeti besedilo »Ostani doma«. Malo za 

šalo, malo zares. Peti je lepo, kajne.  

 

 Tokrat ni potrebno ničesar pošiljati. Vsi, ki vam še ni uspelo poslati prejšnje 

naloge (JACOBUS GALLUS), pa jo opravite in pošljite najkasneje do naslednjega 

petka, 17. 4., na naslov: bernarda.pkink@os-ljubecna.si   

Lahko slikaš s telefonom in pošlješ le fotografijo. 

ŠPO  Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. 

Število vaj za moč lahko poskušaš povečati iz 4 na 6 in zadržiš 60 sekund, premor 

med vajami pa naj ostane še vedno vsaj 30 sekund.  

 

 Enkrat tedensko sam ali skupaj s starši opravi 8 do 12 minut teka. Ogreješ se s 

hojo in razteznimi vajami. Nato tečeš 12 minut v pogovornem tempu, nato spet 

hodiš in narediš raztezne vaje.  

o Pri tem upoštevaj priporočila s strani SLOfit-a v sodelovanju z NIJZ in se 

jih dosledno drži.  

o http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-

dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa 

o Pred in takoj po 12-minutnem teku si izmeri srčni utrip. Pri tem si lahko 

pomagaš s športno uro, če jo imaš. Ta dva podatka tudi zapiši v dnevnik 

aktivnosti, zraven 12-minutnega teka. 

o Pri teku lahko uporabiš tudi aplikacijo za pametne telefone.  

o Podrobnejša navodila, zakaj in na kakšen način lahko dokumentiraš svoj 

tek, najdeš na spodnji povezavi. 

o https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu  

 

 V tem tednu je tema tvoje naloge rokomet. Sledi navodilom, ki se nahajajo na 

spodnji povezavi. 

https://app.box.com/s/xydxf2eilcvlquhqxlw68c9ujuu0y9ik 

 

 Konec tedna (najkasneje v nedeljo) za tekoči mesec pošlji svojemu 

učitelju/učiteljici športa na e-naslov sliko rešene naloge, sliko dnevnika vadbe in 

mailto:darja.slivnik@os-ljubecna.si
https://www.youtube.com/watch?v=CcWbZUgymkw
mailto:bernarda.pkink@os-ljubecna.si
https://app.box.com/s/xydxf2eilcvlquhqxlw68c9ujuu0y9ik
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dokumentirani 12-minutni tek. Elektronski naslovi učiteljev: https://www.os-

ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/ 

 

Ostani aktiven/aktivna! Boljše se boš počutil/počutila in lažje opravil/opravila 

vse šolske obveznosti. Vsakih 45 minut prekini šolsko delo za 10 minut, prezrači 

sobo in se razgibaj. 

 

LUM  Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet – LIKOVNA 

UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 7. Ta teden je tvoja naloga vezana na 

praznične dni.  

 

IZBIRNI PREDMETI 
 

NEMŠČINA 
(N2N) 

Vsa navodila za delo, razlago in vaje najdeš v spletni učilnici šole. Pod predmeti 
poišči Izbirni predmeti/nemščina 1/ 7. razred ali klikni na spodnjo povezavo 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-4 
 
 

FRANCOŠČINA  Naloge petega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Francoščina 1, in 
sicer v poglavju 6. Če imaš čas, priporočam, da utrjuješ obdelano snov s 
pomočjo dodatnih nalog preteklih tednov. 

 

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

ŠPORT (PLES)  Do koncu šolskega leta nam je ostalo še 7 ur izbranega športa »ples«. 
Sicer upam, da bomo lahko še v živo vadile koreografijo za Evropsko vas 
(Petar Grašo »92«), ampak ker je to še nemogoče napovedati, vam 
pošiljam simpatično plesno zabavo v »dnevni sobi« za popestritev časa 
med učenjem drugih predmetov. 
 

 Odpri spletno stran: https://www.youtube.com/watch?v=mfWELeFDSWg 

To je zabavna plesna koreografija na temo »koronavirusa«, posneta  v 

dnevni sobi. Še en posnetek profesionalnih učiteljev v plesni dvorani: 

https://www.youtube.com/results?search_query=Corona+virus+zumba+f

rancisco+hoyos 

 

NAVODILO za člane OPZ in MPZ 

  

 Čas je za pomladne pesmice! Vabiva vas, da ob poslušanju in petju uživate. 

 Pomagajte si s posnetki pevke Marjane Deržaj: 
ZVONČKI IN TROBENTICE: https://www.youtube.com/watch?v=mVTsyoLnHAU 
PTIČJE STRAŠILO: https://www.youtube.com/watch?v=5Wkn5_HtatA  

 

https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-4
https://www.youtube.com/watch?v=mfWELeFDSWg
https://www.youtube.com/results?search_query=Corona+virus+zumba+francisco+hoyos
https://www.youtube.com/results?search_query=Corona+virus+zumba+francisco+hoyos
https://www.youtube.com/watch?v=mVTsyoLnHAU
https://www.youtube.com/watch?v=5Wkn5_HtatA

