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UČNA GRADIVA IN NALOGE 7. RAZRED (4. 5. 2020–8.  5. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

●  V tem tednu te vabim, da se nekoliko nasmejiš dogodivščinam knjižnih junakov. 

Spoznal/a boš namreč posebno književno vrsto ─ humoresko. Glavna naloga 

humoreske je, da bralca zabava, druge značilnosti pa boš spoznal/a med branjem 

besedil Josipa Jurčiča Kozlovska sodba v Višnji Gori in Normana Hunterja Profesor 

Modrinjak. Obe besedili najdeš v svojem SDZ od strani 158 do strani 168. Preberi 

obe besedili in reši naloge, povezane z njima, ter preveri rešitve. 

 

● V zvezke za delo z umetnostnimi besedili napiši naslov Humoreska in prepiši 

definicijo humoreske, ki jo oblikuješ v SDZ na strani 163. To definicijo poslikaj in 

jo pošlji na moj e-naslov. 

 

● V SDZ najdeš dve poustvarjalni nalogi (str. 163, naloga 20 in str. 167, naloga 10). 

Izberi si eno, napiši jo v zvezek ali na računalnik in mi jo pošlji na moj e-naslov. 

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

MATEMATIKA, nato še Matematika 7.  

TJA ● Naloge sedmega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 7. razred, 
in sicer v poglavju 26. 

 
● 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 šestem tednu si utrjeval/-a snov zgodnjega srednjega veka. Danes pa boš 
spoznal/-a slovanske državne tvorbe v Vzhodnih Alpah. 
 

● V spletni učilnici zgodovina 7. razred, poglavje pouk na daljavo  4. 5. 2020–8. 5. 
2020 klikni  na URL-naslov Slovanske državne tvorbe  in preusmerjen/-a boš na 
youtube kanal, kjer je posneta razlaga snovi.  
 

● V SDZ preberi in reši naloge poglavja Prve slovanske državne tvorbe v vzhodnih 
Alpah na str. 63–69 
 

● Če boš imel/-a težave, mi lahko pišeš na moj elektronski naslov. 
 

GEO  
● V torek, 5. 5. 2020, ob 9.00 (7b) in ob 10.00 (7a) bomo preko videokonference 

preverili znanje o Evropi. Vabila boste dobili na e-naslov (svoj ali od staršev). 
Takrat se bomo dogovorili tudi, na kakšen način boste pridobili še eno oceno pri 
geografiji.   
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 Utrjuj znanje! 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 še vedno preveriš tudi s pomočjo kviza, ki je objavljen v 
spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod predmeti poiščeš Geografija, izbereš Geografija 
7.  
Utrjuješ ga lahko tudi s pomočjo interaktivnih nalog in filmov v samostojnem 
delovnem zvezku. 
 

NAR 
 ● Odpri delovni zvezek Aktivno v naravoslovje 2 na straneh 64 in 65, kjer so vaje za 

poglavje z naslovom Opora, zaščita in premikanje. Skrbno preberi navodila in reši 

vaje! Pri vaji Ogrodje je lahko notranje ali zunanje poišči slike živali, npr. želve, 

krave, ribe, kokoši, krokodila, školjke, polža, čebele, pajka ali drugih. Določi, 

kakšno ogrodje imajo in kako se njihovo ogrodje imenuje. Ogrodje vseh 

vretenčarjev se npr. imenuje skelet ali okostje. 

● Odpri učbenik Aktivno v naravoslovje 2 na straneh 128 in 129, kjer se začne novo 

poglavje z naslovom REGULACIJA IN PRENAŠANJE SPOROČIL S HORMONI. 

Poglavje skrbno preberi in si oglej slike. S strani 129 prepiši povzetek poglavja, ki 

ga vidiš na modri podlagi. Nato odgovori na vprašanja Razmisli in odgovori na str. 

129. 

● Po možnosti sodeluj na videokonferenci, ki bo v četrtek, 7. 5. 2020, ločeno po 

razredih. V primeru zamude videokonference si oglej videoposnetek predavanja 

Regulacija in zaznavanje. 

● Po opravljeni nalogi poročaj na moj elektronski naslov marjeta.gmirt@os-

ljubecna.si o opravljenem delu za sedmi teden učenja na daljavo. 

TIT 
● V spletni učilnici si v poglavju 3 natisni ali preriši VAJO 4 in VAJO 5 ter ju reši. 

Mere si določi sam. Pomagaj si z barvanjem posameznih pogledov. Narisane 
pravokotne projekcije pošlji na moj elektronski naslov.  

DKE 
 V spletni učilnici  (https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29101)   najdeš v 

poglavju pouk na daljavo 4. 5.─8. 5. 2020 delovni list na temo Verske skupnosti v 
Sloveniji. Natisni si ga (ali prepiši, če nimaš te možnosti). 

 Temo bomo obravnavali preko videokonference: 
7.a-razred v sredo, 6. 5. 2020, ob 10h, 
7.b-razred v sredo, 6. 5. 2020, ob 12h. 
Vabilo boš dobil-a po elektronski pošti. 

GUM 
 V tem tednu boste ponovili snov, ki smo jo pri pouku že obravnavali, in sicer na 

nekoliko drugačen način. Na spodnji povezavi je pesem Čez 1000 let, ki sta jo 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29101
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ustvarila raperja Murat & Jose. Najprej jo poslušajte, nato pa se jo ob sočasnem 

predvajanju posnetka naučite izvajati tudi sami. 

Povezava: https://www.youtube.com/watch?v=2tXIjX3tDVg 

ŠPO ● Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. 
Število vaj za moč obdržiš na 6 in vsako vajo zadržiš 60 sekund, premor med 
vajami zmanjšaš na 20 sekund. V mesecu maju trikrat tedensko opraviš trening z 
vajami za moč, hkrati pa ne pozabiš na raztezne vaje. Primere vaj in dnevnika 
aktivnosti najdeš na spodnji povezavi.  

https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq  

● Enkrat tedensko opravi 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/Priporo%C4%8Dila-o-telesni-
dejavnosti-v-%C4%8Dasu-%C5%A1irjenja-korona-virusa  

Pred in takoj po 12-minutnem teku si izmeri srčni utrip, šele nato opravi raztezne 
vaje. Pri tem si lahko pomagaš s športno uro, če jo imaš. Ta dva podatka zapiši v 
dnevnik aktivnosti poleg 12-minutnega teka. Tudi podatek o razdalji, ki si jo 
pretekel/pretekla v tem času (12-minut) vpiši v dnevnik. 

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 nogomet. Sledi navodilom, ki se 
nahajajo na spodnji povezavi. 

https://app.box.com/s/39lphqwsoph155fh707l23utqm4vmg0c 

● Konec tedna (najkasneje v nedeljo) za tekoči teden pošlji svojemu 
učitelju/učiteljici športa na elektronski naslov sliko rešene tedenske teoretične 
naloge, sliko dnevnika aktivnosti 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 7. 

teden  v likovnem področju RISANJE. Nova snov ima naslov STRIP. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2tXIjX3tDVg
https://www.youtube.com/watch?v=2tXIjX3tDVg
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
https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu
https://app.box.com/s/39lphqwsoph155fh707l23utqm4vmg0c
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
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IZBIRNI PREDMETI (obvezni in neobvezni) 
 

N2N 
Nemščina ●  Vsa gradiva in vaje za ta teden najdeš v Spletni učilnici OŠ Ljubečna. Pod 

predmeti poiščeš Izbirni predmeti, izbereš nemščino 1, nato 7. razred. 
Lahko pa klikneš na spodnjo povezavo. 

● Na povezavi najdeš rubriko »Essen – utrjevanje«, ki jo predelaš. 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-4 

● Vse rešitve za 6. teden najdeš pod zavihkom Rešitve. Preglej si naloge. 

FRANCOŠČINA 
 

● Naloge sedmega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Francoščina 1, 
in sicer v poglavju 8. 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) 
● Na vrsti je tretja koreografija pouka izbranega športa »Ples« na daljavo. 

Do sedaj so prispela samo 3 mnenja o prvih dveh koreografijah. Upajmo, 
da bodo do konca tedna prispeli VSI komentarji! 

● Odpri spletno stran:  https://www.youtube.com/watch?v=gz68WH96Lic  
simpatičen ples na pesem Dont Start Now, dolg le dobri 2 minuti. 

 

NAVODILO za člane OPZ in MPZ 

Pesem za skupno petje OPZ in MPZ: Glasba mi je vse (E. Buttler), prevod n.n. 

NAVODILO za OPZ in MPZ: naučite se št. 1, nato zapojte ob karaokah št. 1A. 
1_Glasba_vse melodije za OPZ.mp4 
Povezava na videoposnetek 

https://youtu.be/XyKK644h4sw 
 

 1A_Glasba mi je vse_KARAOKE.mp4 
Povezava na videoposnetek 

https://youtu.be/qekjtXGlhBA 
 

2_Glasba_CELA pesem.mp4 
Povezava na videoposnetek 

https://youtu.be/0S1OJehyeW0 
 
 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-4
https://www.youtube.com/watch?v=gz68WH96Lic
https://www.youtube.com/watch?v=gz68WH96Lic
https://youtu.be/XyKK644h4sw
https://youtu.be/qekjtXGlhBA
https://youtu.be/0S1OJehyeW0

