
UČNA GRADIVA IN NALOGE 7. RAZRED (30. 3. 2020–3. 4. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 
 
 
 
 

 V tem tednu boš ponovil/ponovila in nadgradil/nadgradila svoje znanje o veliki 

in mali začetnici, ponovil/ponovila pa boš tudi nekatera druga pravopisna 

pravila. V spletni učilnici Slovenščina 7 najdeš v 6. poglavju PPT-predstavitev z 

naslovom Velika in mala začetnica. To predstavitev prepiši v zvezek. 

 

 V SDZ reši naslednje naloge: str. 81/nal. 1, str. 83/nal. 13, str. 87/nal. 26, 27, 28, 

str. 89/nal. 32. Rešitve preveri s pomočjo iRokus, so pa objavljene tudi v spletni 

učilnici v poglavju 7. 

 

 V spletni učilnici, 6. poglavje, najdeš kviz o veliki in mali začetnici, s katerim 

preveriš svoje znanje. 

 

 Sestavi nalogo, s katero bi preveril/preverila znanje velike in male začetnice pri 

svojih sošolcih, in mi jo pošlji na e-naslov: mateja.samastur@os-ljubecna.si. 

 

 Projektno nalogo Potovanje antičnega junaka moraš oddati do ponedeljka, 20. 

4. 2020. Če imaš kakšna vprašanja, nam ga zastavi po e-pošti, lahko pa nam 

pošlješ vpogled tudi nalogo. 

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

MATEMATIKA, nato Matematika 7. 

 

TJA  Naloge četrtega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 7. razred, 
in sicer v poglavju 22.  
 

 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. 
Poleg tega lahko še večkrat rešiš kvize v poglavjih 20 in 21. 

 

 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 – 

Srednji vek: ponovno rojstvo Evrope), pregledaš PPT-predstavitev Srednji vek: 

ponovno rojstvo Evrope. 

 

 S klikom na url naslov Preseljevanje ljudstev (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 56─59. 
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 Če česa ne razumeš, mi lahko vprašanje posreduješ na moj mail 

katja.medved@os-ljubecna.si  

 

GEO  S pomočjo literature in svetovnega spleta opiši in nariši eno naravnogeografsko 
in eno družbeno geografsko značilnost, znamenitost …  Vzhodne Evrope. Opisa 
in sliki naredi na list papirja, ki ga nato prilepiš v samostojni delovni zvezek na 
stran 80.  
 

 Ob zemljevidu Evrope poimenuj države in glavna mesta Vzhodne Evrope.  
 

 Ob zemljevidu Evrope (v SDZ na straneh 12–13 ali v atlasu) ponovi imena velikih 
naravnih enot: Vzhodnoevropsko nižavje, Ural, Kavkaz, Karpati). 
 

 Ob zemljevidu poimenuj morja, ki oblivajo Vzhodno Evropo. 
 

 Na zemljevidu poišči reke: Volga, Don, Dneper. 
 

 Na spletni strani iRokus (https://www.irokus.si/) izberi UČBENIK Raziskujem Stari 
svet NOVO POTOVANJE  in si: 
- na straneh 82−87 preberi besedilo o Vzhodni Evropi in na list papirja oblikuj 
miselni vzorec o Vzhodni Evropi (lega, države in glavna mesta, velike naravne 
enote, podnebje in rastlinstvo, pomen rek, prebivalstvo, gospodarstvo). Ne 
pozabi kaj narisati ali prilepiti kakšno sliko. List nato prilepi v samostojni delovni 
zvezek na stran 92.  
 

 Na mail helena.verdev@os-ljubecna.si mi pošlji sliko miselnega vzorca Severne 
Evrope, ki si ga izdelal/izdelala v 2. tednu in miselni vzorec Vzhodne Evrope. 
 

NAR 
 

1. NALOGA 

 Odpri učbenik Aktivno v naravoslovje 2 na straneh 108 in 109, kjer je poglavje z 

naslovom Oskrba s kisikom in izločanje ogljikovega dioksida.  

Tvoja naloga je, da poglavje samostojno prebereš in si ogledaš slike.  

Nato odpri zvezek, v katerega napiši naslov OSKRBA S KISIKOM IN IZLOČANJE 

OGLJIKOVEGA DIOKSIDA.  

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: 

1. Kako se imenuje površina, kjer poteka izmenjava plinov kisika in ogljikovega dioksida? 

2. Kako se imenuje organski sistem, ki skrbi za izmenjavo plinov kisika in ogljikovega 

dioksida? 

3. Kako se imenujejo dihala, ki jih pretežno uporabljajo vodni organizmi? 

4. Kako se imenujejo dihala, ki jih uporabljajo kopenski organizmi? 

5. Opiši zgradbo in delovanje škrg! Preriši sliko in v okvirčke vnesi pojme: škrge, škržni 

poklopec, vodni tok, ki prinaša kisik med škrge. 
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6. Opiši zgradbo in delovanje pljuč! Preriši pljuča in označi pljučno krilo in sapnik! 

 
7. Odgovori na vprašanja pod rubriko Razmisli in odgovori, ki so v učbeniku na strani 109! 

8. Na spletnem naslovu https://eucbeniki.sio.si/nar7/2013/index2.html si oglej dihala 

vodnih in kopenskih živali in za vajo reši naloge. 

 

2. NALOGA 

 Odpri učbenik Aktivno v naravoslovje 2 na straneh 110 in 111, kjer je poglavje z 

naslovom Kam z odpadnimi in odvečnimi snovmi.  

 Tvoja naloga je, da poglavje samostojno prebereš in si ogledaš slike. Nato odpri zvezek, 

v katerega napiši naslov KAM Z ODPADNIMI IN ODVEČNIMI SNOVMI.  

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

si lahko tudi s power point predstavitvijo v spletni učilnici 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: 

1. Kakšna je osnovna vloga organskega sistema izločal? 

2. Katere vrste izločal imajo različni gradbeni tipi živali? 

3. Pomembno vlogo v izločalih vretenčarjev imajo ledvice. Katere so glavne naloge ledvic? 

4. Preriši organski sistem izločal vretenčarjev, v katerem označi: ledvice, sečevod, mehur 

in sečnico. 
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5. Naštej vsaj tri poti, preko katerega kopenske živali izločajo vodo. 

6. Delovanje izločal vretenčarjev si lahko ogledaš na spletnem naslovu 

https://eucbeniki.sio.si/nar7/2012/index3.html. 

7. Reši naloge v delovnem zvezku na straneh 58 in 60! 

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  Pet manjših predmetov, ki si jih prejšnji teden obrisal/obrisala, sedaj še 

natančno nariši z ravnilom in svinčnikom v vseh treh pogledih. Potrebne mere 

natančno izmeri. Pazi, da prej ne pozabiš narisati dveh sekajočih se premic in da 

poglede postaviš na pravo mesto. 

 

DKE  Prejšnji teden si imel/imela za nalogo v obliki miselnega vzorca predstaviti 
bistvene značilnosti treh večjih svetovnih verstev: krščanstva, judovstva in 
islama. V tem tednu oblikuj miselne vzorce še za hinduizem in budizem. 
 

 Osnovne informacije najdeš v svojem učbeniku na str. 82  ter v spletni izdaji 
učbenika Jaz, midva, mi 7 (najdeš  ga na  https://www.irokus.si/ )  na strani 
77─80. Pomagaj pa si tudi z drugimi spletnimi stranmi. 
 
Oporne točke: 
Simbol in njegov pomen: ( nariši ali najdi na spletu in prilepi) 
 Kje se je vera razvila? 
Verniki se imenujejo … 
V koga verujejo? 
Začetnik/prerok: 
Sveta knjiga/besedila: 
Prazniki: 
Nauk/način življenja/osnovno sporočilo: 
Verske stavbe: 
Sveti kraji: 
Obredi, voditelji obredov: 
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 Če te zanima, si lahko na spletu ogledaš tudi različne kratke prispevke objavljene 
v oddaji Infodrom, ki govorijo o načinu življenja in običajih pripadnikov različnih 
verstev: 
https://www.youtube.com/watch?v=y0tEK8HYdMw 

https://www.youtube.com/watch?v=Tos1M9PbU5U 

https://www.youtube.com/watch?v=y0tEK8HYdMw 

https://www.youtube.com/watch?v=44P4oXCnQzI 

https://www.youtube.com/watch?v=_AYvgfLHeu4 

GUM 
 Pošlji referat o Jacobu Gallusu, ki si ga opravil/a, na e-naslov: bernarda.pkink@os-ljubecna.si do 

petka, 10. 4. 2020. Lahko fotografiraš s telefonom in pošlješ le fotografijo. 

 Reši spodnjo križanko, ki je ni potrebno poslati. 

         
        Pettonska lestvica 

            

               
 

             

 

               

    

 

          

   

 

           

   
 

           

 

 

             

     

 

          

 

 

             

                                   Dežela faraonov           

 

                                                    Erhu           

      Znanstveniki, ki proučujejo 
                                   glasbo 

           

             

         Znanstveniki, ki  
        proučujejo človeka 

            

                  Dežela didjgeridooja            

 

 

      

        Dežela Indijancev         
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ŠPO 1. Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. Vaje za moč 

lahko poskušaš dlje časa zadržati (60 sekund), premor med vajami pa naj ostane še 

vedno vsaj 30 sekund.  

 

2. Enkrat tedensko, sam ali skupaj s starši, opravi 12 minut teka. Ogrej se s hojo in 

razteznimi vajami. Nato teči 12 minut v pogovornem tempu, nato spet hodi in naredi 

raztezne vaje.  

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

dosledno drži.  

http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporočila-o-telesni-
dejavnosti-v-času-širjenja-korona-virusa 
 

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

povezavi. 

https://app.box.com/s/y3npz637o49h6d6no0lz4isjz1p2c5ey 

 

 Konec tedna (najkasneje v nedeljo) pošlji svojemu učitelju/učiteljici športa na e-mail 

naslov sliko rešene naloge in sliko dnevnika vadbe, iz katere je moč razbrati tudi 

opravljeno vzdržljivostno nalogo 12-minutnega teka. 

Elektronski naslovi učiteljev: https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/ 

 

 Ostani aktiven! 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. 

 

 Za sprostitev lahko izzoveš družinske člane na družabno igro: 

https://app.box.com/s/q9i6fb813kh0qvi88zbkqoyh0lhpnufc 

 

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

UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 7. Tvoja druga naloga je iz likovnega področja 

– ARHITEKTURA.                    

       Naslov – OSNOVNI ARHITEKTURNI ELEMENTI. 
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IZBIRNI PREDMETI 
 

NEMŠČINA 
(N2N) 

 Prejšnji teden si spoznal-a glagol mag, danes pa bomo spoznali glagol 
möchten. 

 

 V zvezek napiši naslov in prepiši spodnji dialog ter pravilo spreganja 
glagola! 

 
Was möchtest du? = Kaj bi rad-a? 

 
A: Was möchtest du? 
B: Ich möchte Fisch mit Spinat, bitte. 
A: Das geht nicht. Heute ist Montag. Am Montag gibt es keinen Fisch. (To ne gre. 
Danes je PO. Ob PO ni rib.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obstaja razlika med »mag« in »möchte«. 
 
 
 
 
 

 Napiši si manjši podnaslov in prepiši spodnje primere: 
 

MAG – MÖCHTE 
 
Ich mag … = Jaz imam rad-a /maram … (nekaj maraš na splošno, npr. sladoled, 
ribo, špinačo …) 
 
Ich möchte … = Jaz bi rad-a … (nekaj bi rad-a v trenutni situaciji). 
 
 
A: Magst du Salat? (Imaš rad solato)? 
B: Ja, ich mag Salat, aber heute möchte ich keinen Salat. (Rad imam solato, 
ampak danes ne           bi rad solate). 
A: Was möchtest du? (Kaj pa bi rad?) 
B: Ich möchte Nudeln mit Tomatensoße. (Rad bi rezance z …) 
 

 V učbeniku na str. 69 /10 preberi dialog, ki se odvija v šolski menzi. Za 
lažje razumevanje ti je v pomoč nekaj spodaj prevedenih besed. 

 

ich möchte 

du möchtest 

er,sie möchte  ! (isto kot 1. 

os.) 

wir möchten 



Bedienung= strežba, Was darf es sein=S čim lahko postrežem?, nehme= vzamem, 
nimmst= vzameš, 
Wir kochen und ihr esst= Mi kuhamo in vi jeste., So einfach ist das= Tako preprosto je to.  

 

 Upam, da si besedilo toliko razumel-a, da boš lahko rešil-a vajo 11 na 
naslednji strani (70). 

 V DZ (59/6) napiši, kaj vzameta za jest Hanna in Yui in česa ne bi radi jedli. 
Nazadnje napiši podobno še za sebe.  

  
 
Upam, da uspešno premaguješ kakršne koli morebitne težave in da ostajaš 
zdrav/zdrava! Če potrebuješ kakšno pomoč, nasvet, vprašanje, mi lahko pišeš: 
petra.merc@os-ljubecna.si 
 
 

FRANCOŠČINA  Naloge za četrti teden so v spletni učilnici Francoščina 1, in sicer v 
poglavju 5. Če imaš čas, priporočam, da utrjuješ obdelano snov s pomočjo 
igric drugega tedna in kvizov v poglavju 4. 

 

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

 

 

NAVODILO za člane OPZ in MPZ 

  
Utrjujte pesmi iz cikla Gremo v kino: Kekčeva pesem, Bratovščina sinjega galeba, Sreča na vrvici, da boste 

besedilo znali povsem na pamet.  

Pomagajte si s posnetkom: 

https://www.youtube.com/watch?v=vJMyKhKy2Ls&t=30s 

 

mailto:petra.merc@os-ljubecna.si
https://www.youtube.com/watch?v=vJMyKhKy2Ls&t=30s

