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UČNA GRADIVA IN NALOGE 7. RAZRED (11. 5. 2020–15. 5. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

● V tem tednu boš začel/a z obravnavo nove učne snovi. Da ti bo delo lažje steklo, 

bomo v ponedeljek, 11. 5. 2020, nekaj osnovnih pojmov spoznali skupaj preko 

videokonference, na katero si že dobil/a povezavo. V kolikor se videokonference 

zaradi kakšnega objektivnega vzroka ne moreš udeležiti, mi piši na moj e-naslov 

in navedi razlog za neudeležbo na videokonferenci. 

● V nadaljevanju tedna prepiši v svoj zvezek, stran za delo z neumetnostnimi 

besedili, vso gradivo, ki ga najdeš v spletni učilnici Slovenščina 7, 2. poglavje. 

Naslovi gradiv, ki jih moraš prepisati, so Poved in stavek, Miselni vzorec in Stavčni 

členi. 

● V SDZ reši naloge na straneh 47 in 48 ter preglej rešitve. 

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

MATEMATIKA, nato še Matematika 7.   

TJA ● Naloge osmega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 7. razred, in 
sicer v poglavju 27. 
 

● 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 Pouk na daljavo 11. 5. 2020–15. 5. 2020 imaš naložene rešitve 

nalog prejšnjega tedna. Preglej si jih. 

 

● V spletni učilnici klikni na  URL-naslov Fevdalizem in nastajanje evropskih držav in 

poslušaj razlago snovi. 

 

● V SDZ preberi in reši naloge poglavja Fevdalizem in nastajanje evropskih držav na 

str. 70–75. 

 

● V četrtem tednu meseca maja bomo izvedli ocenjevanje znanja preko spletnega 

kviza. Za učence, ki še niso pridobili ustne ocene, je to obvezno (predvsem učenci 

7. a-razreda). Ostali učenci boste kviz reševali z namenom utrjevanja snovi.  Snov, 

ki jo bomo ocenjevali, zajema rimsko zgodovino (SDZ 2. del, str. 6–35) in pa srednji 

vek (SDZ 2. del, str. 56–69). 

 

● Prelistaj samostojni delovni zvezek in poišči strani za ponovitev. S pomočjo 

vprašanj v rubriki PONOVI utrjuj znanje. 
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● Če boš imel/-a težave, mi lahko pišeš na moj elektronski naslov. 

GEO ● Ta teden bo pouk geografije (obravnava nove snovi in ocenjevanje znanja) potekal 
preko videokonferenc. Vabila boste tako kot prejšnji teden dobili na e-naslov (svoj 
ali od staršev). Na ure ocenjevanja znanja boste vabljeni le tisti učenci, ki imate 
na ta dan planirano ocenjevanje znanja.  
   

● 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 lahko tudi s pomočjo interaktivnih nalog in filmov v samostojnem 
delovnem zvezku. 
 

NAR 
 

● Odpri delovni zvezek Aktivno v naravoslovje 2 na strani 71, kjer so vaje za poglavje 

z naslovom Regulacija, prenašanje sporočil s hormoni. Skrbno preberi navodila in 

reši vaje do Prenašanja sporočil po živčevju! 

● Odpri učbenik Aktivno v naravoslovje 2 na straneh 130 in 131, kjer se začne novo 

poglavje z naslovom PRENAŠANJE SPOROČIL PO ŽIVČEVJU. Poglavje skrbno 

preberi in si oglej slike. S strani 131 prepiši povzetek poglavja, ki ga vidiš na modri 

podlagi. Nato odgovori na dve vprašanji Razmisli in odgovori na str. 131. 

● Reši interaktivni kviz OPORA TELESU IN REGULACIJA, ki ga najdeš v spletni učilnici 

naravoslovje 7 v poglavju 8. 

● Po opravljenih nalogah poročaj na moj elektronski naslov marjeta.gmirt@os-

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

TIT ● V spletni učilnici si v poglavju 3 natisni ali preriši VAJO 6 in VAJO 7 ter ju reši.  
 

DKE           ● V spletni učilnici  (https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29101)   imaš   
              dodane rešitve za delovni list iz prejšnjega tedna. Preglej si jih. 
 
          ● V poglavju pouk na daljavo 11. 5.-15. 5. 2020  imaš v PPT-predstavitvi Skupne    
               značilnosti velikih verstev in razlike med njimi navodila za delo za ta teden.    
               Nalogo skeniraj ali fotografiraj in jo pošlji na vpogled na moj elektronski naslov  
               darja.slivnik@os-ljubecna.si. 
 
          ● Utrjuj snov iz sklopa Slovenija in človekove pravice. 
 

GUM 
● Sedaj spoznavamo obdobje baroka. Ugotovi, v katerem mestu se je rodil baročni 

skladatelj Giuseppe Tartini in poslušaj njegovo skladbo Vražji trilček. Med 

poslušanjem poskusi prepoznati glasbili, ki skladbo izvajata. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQH8f8uj6zw 

ŠPO ● Nadaljuješ z vodenjem osebnega dnevnika aktivnosti in dopolnjuješ tabelo. 
Število vaj za moč povečaš na 8 in vsako vajo zadržiš 60 sekund, premor med 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29101
mailto:darja.slivnik@os-ljubecna.si
https://www.youtube.com/watch?v=ZQH8f8uj6zw
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vajami zadržiš 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   
 

● Nadaljuješ z nalogo 12-minutnega teka. Izmeri si srčni utrip v mirovanju in po 
teku. Pri merjenju srčnega utripa si lahko pomagaš z uro ali pa to opraviš ročno. 
Še vedno se primerno ogreješ, po koncu teka pa narediš vsaj 3 različne raztezne 
vaje (nujno vpiši v dnevnik aktivnosti srčni utrip, pretečeno razdaljo in raztezne 
vaje). Lahko tudi primerjaš svojo razdaljo s prejšnjimi tedni in utemeljiš svoje 
mnenje zakaj meniš, da si prejšnje tedne pretekel/pretekla daljšo/krajšo razdaljo 
v 12 minutah.  
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   
 
Še vedno upoštevaj priporočila s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje in 
se jih dosledno drži. V kolikor uporabljaš športno rekreativne površine upoštevaj 
spodnja priporočila: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativ
nih_povrsin_za_splet.pdf   
 

● V tem tednu je teoretična tema tvoje naloge gimnastika . Sledi navodilom, ki se 
nahajajo na spodnji povezavi. 
https://app.box.com/s/x7nsqt4zm2bzri69mytu7g3b53bixjxf  
 

● 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 
● Učenci, bliža se ocenjevanje. Vaše likovne naloge v tem času so bile sledeče: 

·         3. teden: nariši notranji prostor – dnevno sobo 

·         4. teden: izdelaj skeletno gradnjo 

·         6. teden: nariši 3D roko s pomočjo iluzije prostora 

·         7. teden: nariši svoj strip 

https://app.box.com/s/ii7fhtnzvy9k930aht1i791wxlap1lcq
https://app.box.com/s/moybok0mg6s3g1j3oyp3282ecqgrecqu
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf
https://app.box.com/s/x7nsqt4zm2bzri69mytu7g3b53bixjxf
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
https://www.os-ljubecna.si/elektronski-naslovi-uciteljev/
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● Vsa podrobna navodila za delo in razlago snovi imate v vaši spletni učilnici – 

predmet likovna umetnost 7. Prosim vas, da TISTI, KI ŠE NISTE,  izdelke 

dokončate, fotografirate in mi jih pošljete na moj mail: urska.glavnik@os-

ljubecna.si. 

Ne pozabite pripisati ime, priimek, razred, šola. 

 

 

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 »Was kostet ein Mineralwasser?«, ki jo 
predelaš. 

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

● Vse rešitve za 7. teden najdeš pod zavihkom Rešitve. Preglej si naloge. 

FRANCOŠČINA 
 

● Naloga osmega tedna je v spletni učilnici Francoščina 1, in sicer v poglavju 
9. 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 četrta koreografija. Do sedaj so prispela štiri mnenja o prvih 

treh koreografijah. 

● Odpri spletno stran: https://www.youtube.com/watch?v=e0W6rJa4e_c, 
kjer se nahaja preprosti ples, primeren tudi za ogrevanje pred 
gimnastičnimi vajami, na pesem »Sweet but Psycho«. 

 

 

NAVODILO za člane OPZ in MPZ 

  
V osmem tednu pouka na daljavo prepoješ in utrdiš vse do sedaj predlagane pesmi. 
Pred petjem se spomni na začetek pevskih vaj v šoli in se na ta način upoj. 
 

 

mailto:urska.glavnik@os-ljubecna.si
mailto:urska.glavnik@os-ljubecna.si
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-4
https://www.youtube.com/watch?v=e0W6rJa4e_c
https://www.youtube.com/watch?v=e0W6rJa4e_c

