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UČNA GRADIVA IN NALOGE 7. RAZRED (20. 4. 2020–24. 4. 2020) 

V začetku maja smo načrtovali kulturni dan, v okviru katerega bi raziskovali Celje in spoznavali 

ustanove v Celju. Zaradi izrednih razmer se v večjih skupinah verjetno še nekaj časa ne bomo 

sprehajali po Celju. Kulturni dan pa bomo kljub temu izvedli, le da bomo spoznavali Celje na 

drugačen način, preko spleta. En dan v tednu (dan si lahko izberete sami) namenite kulturnemu 

dnevu in se s pomočjo turističnega vodnika sprehodite po Celju. Po virtualnem sprehodu svoje 

znanje  preverite s pomočjo kvizov. Podrobne informacije o kulturnem dnevu  najdete v spletni 

učilnici z imenom KULTURNI DAN.  

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

● Če si si dobro prebral/prebrala naslov poglavja, pri katerem vztrajamo zadnja 

dva tedna, potem že dobro veš, da je zelo pomembno poznati in znati 

uporabljati pravopisna in slovnična pravila. V tem tednu je tvoja naloga, da rešiš 

naloge v SDZ do konca poglavja (ostale so ti strani 85─90). Svoje rešitve preveri. 

● Tudi sam/sama sestavi nalogo, s katero bi preveril/preverila znanje svojih 

sošolcev in mi jo pošlji na moj e-naslov. Tvoja naloga naj vsebuje čim več tem, ki 

si jih predelal/predelala v preteklih tednih (začetnica, ločila, premi in odvisni 

govor, raba predlogov s/z …). 

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

MATEMATIKA, nato Matematika 7. 

TJA ● Naloge šestega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 7. razred, in 
sicer v poglavju 25. 
 

● Če ti ostane 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 20. 4.–24. 4. 2020), imaš naložene rešitve nalog prejšnjega 
tedna. Preglej si jih. 

● V spletni učilnici te čakajo naloge za ponavljanje in utrjevanje znanja. Naloge 
lahko natisneš, jih rešiš. Skenirane rešitve pošlji na moj elektronski naslov. 
Lahko pa jih rešuješ kar na računalniku in mi posreduješ rešen dokument. 
Rešitve pričakujem do petka, 24. 4. 2020. 

● 7. a razred: darja.slivnik@os-ljubecna.si 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17369
mailto:darja.slivnik@os-ljubecna.si
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● 7. b razred: katja.medved@os-ljubecna.si 

 

GEO ● Tisti, ki mi še niste poslali odgovorov na vprašanja v SDZ-ju na strani 101 
(Odgovori in odgovore pojasni), to naredite do torka, 21. 4. 2020 (list skeniraš ali 
fotografiraš in mi ga pošlješ na moj e-naslov: helena.verdev@os-ljubecna.si).  
Ko bom dobila naloge od vseh, bom v spletni učilnici objavila rešitve.  
 

 Z nalogami za ponovitev smo zaključili z obravnavo Evrope.  
Prelistaj samostojni delovni zvezek in poišči strani za ponovitev (21, 25, 43, 53, 
63, 75, 87 in 99) in s pomočjo vprašanj v rubriki PONOVI, utrjuj znanje o Evropi.  
Znanje lahko nato od četrtka dalje (23. 4.) preveriš tudi s pomočjo kviza, ki bo 
prav tako objavljen v spletni učilnici. Znanje bomo nato preverili tudi preko 
videokonference, zato je pomembno, da znanje res utrdiš.   
Utrjuješ ga lahko tudi s pomočjo interaktivnih nalog in filmov v samostojnem 
delovnem zvezku. 
 

V sredo, 22. 4., je svetovni dan Zemlje. Šolam je v tednu, ko obeležujemo svetovni dan 
Zemlje, torej od 17. do 24. aprila, na spletu na voljo brezplačen ogled filma Žejni svet, 
režiserja in fotografa Yanna Arthus-Bertranda. Žejni svet vabi na izjemno 90-minutno 
potovanje okoli sveta. Tokrat se slavni fotograf ukvarja z enim od največjih izzivov za 
preživetje človeka – vodo. Ogled filma so v sodelovanju omogočili sodelavci Biotehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani ter Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes). 

Film bo za ogled na voljo na Arnesovem video portalu: 
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li 

 

NAR 
 ● Odpri delovni zvezek Aktivno v naravoslovje 2 na strani 61, kjer so vaje za 

poglavje z naslovom Prenos snovi po telesu. Skrbno preberi navodila in reši vaje! 

● Odpri učbenik Aktivno v naravoslovje 2 na strani 115, kjer se začne novo 

poglavje z naslovom OPORA, ZAŠČITA IN PREMIKANJE. Ta glavni naslov prepiši 

v zvezek za naravoslovje, pri čemer ga poudari kot glavni naslov. Na naslednji 

strani v učbeniku je opis prve teme z naslovom Telo potrebuje oporo. Vsebino 

tega poglavja skrbno preberi. Nahaja se na straneh 116, 117 in 118. Nato odpri 

zvezek za naravoslovje, v katerega napiši podnaslov TELO POTREBUJE OPORO. 

Pod  tem naslovom oblikuj zapiske tako, da odgovoriš na vprašanja. 

Vprašanja: 

a)      Kateri organski sistem daje organizmu oporo? 

b)      Katere naloge za organizem opravlja ogrodje? 

c)       Kako imenujemo organski sistem, kjer se ogrodje poveže skupaj z mišicami. 

mailto:helena.verdev@os-ljubecna.si
http://www.bf.uni-lj.si/
http://www.bf.uni-lj.si/
https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li
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d)      V besedilu ste prebrali, da poznamo dve skupini telesnih opor. Preprostejše 

živali imajo oporo s telesnimi tekočinami, višje razvite živali pa imajo trdno 

oporo. Opiši razliko med oporo s telesnimi tekočinami in trdno oporo! 

e)      Trdno oporo razdelimo na dve skupini: notranje ogrodje in zunanje ogrodje. 

Opiši razliko med notranjim in zunanjim ogrodjem! 

f)       Naštej vsaj dve živali, ki imata oporo s telesnimi tekočinami! 

g)      Naštej vsaj dve živali, ki imata zunanje ogrodje! 

h)      Naštej vsaj dve živali, ki imata notranje ogrodje! 

i)        Vretenčarji imajo notranje ogrodje iz okostja. Naštej nekaj 

najpomembnejših delov okostja vretenčarjev! 

● Na moj spletni naslov (marjeta.gmirt@os-ljubecna.si ) poročaj o svojem delu. 

TIT ● V spletni učilnici si v poglavju 3 natisni ali preriši VAJO 3  ter jo reši. Za pomoč si 
naredi modele teles. 
Narisane pravokotne projekcije pošlji na moj elektronski naslov.   
 

DKE ● Na spletni strani šole v spletni učilnici Državljanska in domovinska vzgoja ter 
etika 7  (https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29101)  najdeš v poglavju 
pouk na daljavo 20.4.–24.4.2020: 

-            PPT-predstavitev teme Verovanje, verstva in država, ki naj ti bo v pomoč 
pri ponavljanju in utrjevanju. 

-          Naloge za ponavljanje in utrjevanje snovi.  

● Naloge natisni in reši, skeniraj in mi pošlji na vpogled na moj elektronski naslov 
darja.slivnik@os-ljubecna.si do petka 24. 4. Lahko rešiš tudi na računalniku in 
pošlješ rešen dokument. 

GUM ● V delovnem zvezku si preberi in poskusi odgovoriti na vprašanja od strani 35 do 

38. V zvezek izpiši besede MOTET, MADRIGAL, MAŠA, IMITACIJA, KANON in 

pripiši njihov pomen. 

ŠPO ● Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. 
Število vaj za moč povečaš na 6 in zadržiš vsako vajo 60 sekund, premor med 
vajami pa ostane 30 sekund. Primere vaj in dnevnik aktivnosti najdeš na tej 
povezavi:  https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq . 

● Enkrat tedensko, sam ali skupaj s starši, opraviš nalogo 12-minutnega teka. 
Ogreješ se s hojo (lahko tudi s šolo teka), odtečeš 12 minut in narediš 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  

Pred in takoj po 12-minutnem teku si izmeri srčni utrip, šele na to opravi 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29101
mailto:darja.slivnik@os-ljubecna.si
https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporo%C4%8Dila-o-telesni-dejavnosti-v-%C4%8Dasu-%C5%A1irjenja-korona-virusa
http://www.slofit.org/slofit-nasvet/ArticleID/187/Priporo%C4%8Dila-o-telesni-dejavnosti-v-%C4%8Dasu-%C5%A1irjenja-korona-virusa
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raztezne vaje. Pri tem si lahko pomagaš s športno uro, če jo imaš. Ta dva 
podatka zapiši v dnevnik aktivnosti, poleg 12-minutnega teka.  

Pri teku lahko uporabiš tudi različne aplikacije za pametne telefone. 
Podrobnejša navodila, zakaj in na kakšen način lahko dokumentiraš svoj tek, 
najdeš na spodnji povezavi. 
https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu  
 

● V tem tednu je teoretična tema tvoje naloge košarka. Sledi navodilom, ki se 
nahajajo na spodnji povezavi. 
https://app.box.com/s/2ueigt8m3horo2u4zzdd1akmc4luxs5t 

● Konec tedna (najkasneje v nedeljo) za tekoči teden pošlji svojemu 
učitelju/učiteljici športa na elektronski naslov sliko rešene tedenske teoretične 
naloge, sliko dnevnika vadbe in sliko opravljene naloge 12-minutnega teka (če 
imaš aplikacijo STRAVA, ti ni potrebno dodatno pošiljati slike). Elektronski 
naslovi učiteljev: https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/  

● Ostani aktiven/aktivna! Boljše se boš počutil/počutila in lažje boš 
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. Poišči novo likovno nalogo za 6. 

teden v poglavju ILUZIJA PROSTORA. 

 

IZBIRNI PREDMETI (obvezni in neobvezni) 
 

N2N 
Nemščina 

 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 šestega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Francoščina 1, in 
sicer v poglavju 7. 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) 
● Upam, da ti je bil »corona ples« všeč. Glasba mogoče ni bila ravno po 

tvojem okusu. Bo pa, upam, naslednja. To je pesem Shape of You. Odpri 
spletno stran, kjer te čaka zanimiva plesna koreografija:  

● https://www.youtube.com/watch?v=npcs_MsIwOI&list=PLkm7jD5dnk7d

https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu
https://app.box.com/s/2ueigt8m3horo2u4zzdd1akmc4luxs5t
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=npcs_MsIwOI&list=PLkm7jD5dnk7dMAugpqmycxIPav0m7SUlE&index=8
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MAugpqmycxIPav0m7SUlE&index=8 

● Tvoje mnenje o tej in o »korona« koreografiji mi pošlji na moj elektronski 
naslov, jaz pa ti bom poslala posnetek iz plesne delavnice, ki smo jo imele 
na tehničnem dnevu. 

 

 

NAVODILO za člane OPZ in MPZ 

  

 Pozdravljeni, pevci! 
             Upam, da ste dobro in vaše delo doma poteka uspešno  
 

 Ob posnetku ponoviš pesem ŠKRIPAJOČI STOL: 
             https://www.youtube.com/watch?v=GzND-dnp1Lo 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=npcs_MsIwOI&list=PLkm7jD5dnk7dMAugpqmycxIPav0m7SUlE&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=GzND-dnp1Lo

