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UČNA GRADIVA IN NALOGE 7. RAZRED (1. 6. 2020–5. 6. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

● V ponedeljek dopoldan boš na svoj e-naslov ali e-naslov staršev dobil/a povezavo 

do spletnega preverjanja znanja v programu liveworksheets. Klikni na povezavo in 

reši učni list. Ko učni list rešiš do konca, klikni na modro ikono FINISH. Program ti 

ponudi 2 možnosti - CHECK MY ANSWERS in E-MAIL MY ANSWERS TO MY 

TEACHER. Izberi možnost E-MAIL MY ANSWERS TO MY TEACHER. Vpiši svoje ime 

in priimek, razred, pod predmet vpiši SLJ in vpiši moj e-naslov 

(mateja.samastur@os-ljubecna.si). Na koncu pritisni ikono SEND.  

 

● Preverjanje reši najkasneje v torek, 2. 6. 2020. Rešuj popolnoma samostojno, brez 

pomoči zvezka ali delovnega zvezka! Na podlagi tega preverjanja bom namreč 

načrtovala naše nadaljnje delo pri pouku. 

MAT  Vsa navodila za delo se nahajajo v spletnih učilnicah. Izbereš predmet 
MATEMATIKA, nato še Matematika 7. 
 

TJA ● Naloge enajstega tedna so v spletni učilnici Angleščina  7. razred, in sicer v poglavju 
30. 
 

● Naloge natisni in reši. Pregledali jih bomo skupaj v šoli. Če nimaš možnosti, da bi 
naloge natisnil/a, jih reši v zvezek. 

 

ZGO ● V spletni učilnici – pouk na daljavo 1.  6.  2020 – 5. 6.  2020 ─ imaš  naloženo 

razlago snovi. Klikni na povezavo in jo poslušaj. 

● V SDZ 2. del, str. 80–84, preberi poglavje o plemičih in kmetih. Naloge bomo 

reševali v šoli. 

GEO  V samostojnem delovnem zvezku na straneh 88 in 89 preberi besedilo pod 
naslovom Monsuni in poplave. 
 

 Na spletni strani iRokus (https://www.irokus.si/) izberi SDZ GEO 7.  
Na strani 138 si oglej film o monsunskem podnebju.  
 

 Ob zemljevidu ponovi vse geografske pojme Azije (morja, zalive, otoke, polotoke, 
površje, reke), ki smo jih obravnavali. 
 

NAR 
 ● Odpri učbenik Aktivno v naravoslovje 2 na strani 150, kjer se začne novo poglavje 

z naslovom GOZDNI EKOSISTEMI. Poglavje preberi in si oglej slike. V zvezku uredi 

zapiske: 

GOZDNI EKOSISTEMI 
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Pred naselitvijo človeka je ozemlje Slovenije povsod prekrival gozd, razen v strmih 

gorah. Za uspevanje gozda so potrebni ustrezni neživi in živi dejavniki okolja. Med 

neživimi dejavniki so primerna tla in primerne podnebne razmere, zlasti dovolj 

padavin. Gozd je ekosistem, ki je sestavljen iz življenjske združbe ali biocenoze in 

življenjskega prostora ali biotopa. 

Pomen gozda je raznolik: zadržuje in čisti vodo, s svojim korenskim sistemom 

preprečuje erozijo, zadržuje vetrove in blagodejno vpliva na podnebje. Rastline v 

gozdu proizvajajo kisik in vežejo ogljikov dioksid. Gozd ima za človeka tudi 

gospodarski pomen (les, plodovi, gobe) in socialni pomen, saj je prostor za 

sproščanje in rekreacijo. 

Gozd razdelimo v več slojev, ki si od zgoraj navzdol sledijo takole: 

A. sloj drevesnih krošenj, 

B. debelni sloj, 

C. podrast, 

D. zeliščni sloj in 

E. talni sloj. 

TIT ● Dokončaj, če še slučajno nisi opravil/a vseh obveznost prejšnjih tednov. 
 

DKE 
● V tem tednu boš ponovil/a in utrdil/a snov celotnega sklopa VEROVANJE, 

VERSTVA, DRŽAVA.  V spletni učilnici  pri predmetu Državljanska in domovinska 
vzgoja ter etika 7, poglavje pouk na daljavo 1. 6.–5. 6. 2020   
(https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29101) te čakajo naloge za 
utrjevanje. Reši in prilepi v zvezek. Rešitve bomo pregledali v šoli.  

GUM ● Oglej si predstavitev različnih glasbil in zakonitosti jazz glasbe, ki jo poučujejo v 

Glasbeni šoli Celje: https://www.youtube.com/watch?v=rE_O6bLNwXM&t=96s 

ŠPO ● Zberi vse dnevnike aktivnosti pouka na daljavo in jih v sredo prinesi k uri športne 
vzgoje, da jih skupaj analiziramo. 

 

IZBIRNI PREDMETI (obvezni in neobvezni) 
 

N2N 
Nemščina Ponavljaš in utrjuješ snov o hrani. 

FRANCOŠČINA 
 

● Naloge tega tedna bomo delali skupaj od srede dalje.  
 

ŠPORT (PLES) 
● Navodila za zadnjo uro izbirnega predmeta najdeš na spodnji povezavi: 

https://app.box.com/s/2mpzph58iygzhflkf97jgx8b2kpjg3lt 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29101
https://www.youtube.com/watch?v=rE_O6bLNwXM&t=96s
https://www.youtube.com/watch?v=rE_O6bLNwXM&t=96s
https://app.box.com/s/2mpzph58iygzhflkf97jgx8b2kpjg3lt
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ŠPORT 
(NOGOMET) 

● Navodila za uro izbirnega predmeta najdeš na spodnji povezavi, poskušaj 
priti do čim več ponovitev: 

https://www.youtube.com/watch?v=wFQ8eRRtIDY  

● Ko se srečamo v telovadnici, se preizkusimo v številu ponovitev. 

 

NAVODILO za člane OPZ in MPZ 

 
Zagotovo se še spomnite pesmi KO SE SMEJEŠ, ki smo se jo začeli učiti pred nekaj meseci. Poslušajte 

izvedbo projektnega Slovenskega otroškega zbora 2014, ki jo je izvedel v dvorani Slovenske filharmonije. 

Pojte zraven! 

https://www.youtube.com/watch?v=XF3AxCUn9UM 
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