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UČNA GRADIVA IN NALOGE 7. RAZRED (18. 5. 2020–22. 5. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

 V SDZ si na strani 49 preberi okvir pod naslovom Stavek razstavimo na stavčne 

člene in reši 1. in 2. nalogo. Rešitve preveri s pomočjo strani iRokus ali rešitev v 

spletni učilnici za slovenščino. 

 V spletni učilnici te v 2. poglavju čaka kviz z naslovom Stavčni členi 1. Reši ga! 

 Videokonference bodo v tem tednu razporejene tako: 

7. a (1. skupina): sreda, 20. 5., 10.00─10.45 

7. a (2. skupina): četrtek, 21. 5., 9.00─9.45 

7. b (1. skupina): četrtek, 21. 5., 10.00─10.45 

7. b (2. skupina): četrtek, 21. 5., 11.00─11.45  

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

MATEMATIKA, nato še Matematika 7.  

TJA ● Naloge devetega tedna in rešitve zanje so v spletni učilnici Angleščina 7. razred, 
in sicer v poglavju 28. 
 

● 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 18. 5. 2020–22. 5. 2020 imaš naložene rešitve 
nalog prejšnjega tedna. Preglej si jih. 

● V spletni učilnici klikni na  URL-naslov Slovenski prostor v okviru Rimsko 

nemškega cesarstva in poslušaj razlago snovi.  

● V SDZ preberi in reši naloge poglavja Slovenski prostor v okviru Rimsko nemškega 

cesarstva  na str. 76─79. 

● V naslednjem tednu, 29. 5. 2020, bomo izvedli ocenjevanje znanja. Prelistaj 
samostojni delovni zvezek in poišči strani za ponovitev. S pomočjo vprašanj v 
rubriki PONOVI utrjuj znanje. 

● Podrobna navodila za izvedbo ocenjevanja dobiš na elektronski naslov. 
● Če boš imel/-a težave, mi lahko pišeš na moj elektronski naslov. 

GEO ● Pouk geografije (obravnava nove snovi in ocenjevanje znanja) bo 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 načrtovano ocenjevanje znanja.  
   

● Utrjuj znanje! Prelistaj samostojni delovni zvezek in poišči strani za ponovitev 
(21, 25, 43, 53, 63, 75, 87 in 99) ter s pomočjo vprašanj v rubriki PONOVI utrjuj 
znanje o Evropi.  Znanje lahko še vedno preveriš tudi s pomočjo kviza, ki je 
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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 straneh 71 in 72, kjer so vaje 

za poglavje z naslovom Prenašanje sporočil po živčevju. Skrbno preberi navodila 

in reši vaje! 

● Odpri učbenik Aktivno v naravoslovje 2 na strani 138 , kjer se začne novo poglavje 

z naslovom NESPOLNO IN SPOLNO RAZMNOŽEVANJE ŽIVALI. Poglavje preberi 

in si oglej slike. S strani 139 prepiši povzetek poglavja, ki ga vidiš na modri 

podlagi. Nato odgovori na tri vprašanja Razmisli in odgovori na str. 139. 

● Nato odpri učbenik Aktivno v naravoslovje 2 na strani 140, kjer se začne novo 

poglavje z naslovom ZGRADBA SPOLNIH ORGANOV, RAZVOJ SPOLNIH CELIC IN 

OPLODITEV. Poglavje preberi in si oglej slike. S strani 141 prepiši povzetek 

poglavja, ki ga vidiš na modri podlagi. Nato odgovori na vprašanja Razmisli in 

odgovori na str. 141. 

● Po opravljenih nalogah do 22. 5. 2020 poročaj na moj elektronski naslov 

marjeta.gmirt@os-ljubecna.si o opravljenem delu za deveti teden učenja na 

daljavo. 

DKE       ●    V tem tednu bo preko  videokonferenc potekala evalvacija  oddanih projektnih     
             nalog.  Vabilo boš prejel/a na elektronski naslov. 
 
      ●    Utrjuj snov iz sklopa Slovenija in človekove pravice. 
 

GUM ● Poslušaj in poglej promocijski video Glasbene šole Celje, ki predstavlja glasbila. 

V zvezek zapiši glasbila, ki nastopajo na posnetku, zapiši pa še ime orkestra, v 

katerem igrajo pihala, trobila in tolkala.  

https://www.youtube.com/watch?v=erEnFBxfVC8&t=103s  

ŠPO ● Do konca šolskega leta imaš za opraviti še 2 športna dneva. Ta teden je pred tabo 
prvi športni dan na daljavo. Vsa navodila o izvedbi športnega dne najdeš na 
spodnji povezavi. 

             https://app.box.com/s/oarsi2t8dn47vi648zukm8fa50sezm5s 

● Ta teden pri urah športa opraviš ogled filma 40 SOLZ SREČE. Film najdeš na 
naslednji povezavi https://4d.rtvslo.si/arhiv/zmage-so-doma/174688855. 

Poglej, kako so naši športniki osvojili natančno 40 odličij, od prvega 
samostojnega slovenskega nastopa na igrah v Albertvillu 1992, pa do Pjongčanga 
2018. Napiši povzetek/mnenje o 3 medaljah, ki so se ti najbolj vtisnile v spomin, 
in zapiši, zakaj si izbral/a ravno te. 

● Kot vsak teden pošlji svojemu učitelju/učiteljici svoj dnevnik aktivnosti, kjer je 
razvidno vpisan športni dan (podrobnejša navodila kaj moraš poslati za opravljen 
zaključek športnega dne, najdeš na povezavi od športnega dne) in mnenje o 

https://www.youtube.com/watch?v=erEnFBxfVC8&t=103s
https://app.box.com/s/oarsi2t8dn47vi648zukm8fa50sezm5s
https://4d.rtvslo.si/arhiv/zmage-so-doma/174688855
https://4d.rtvslo.si/arhiv/zmage-so-doma/174688855
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ogledu filma. Mnenje lahko pripišeš poleg dnevnika aktivnosti ali pa pošlješ 
posamično v novem dokumentu. 

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 

 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 naslov: 
urska.glavnik@os-ljubecna.si. Ne pozabite pripisati ime, priimek, razred, šola. 

 

IZBIRNI PREDMETI (obvezni in neobvezni) 
 

N2N 
Nemščina ● Vsa navodila 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. 

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

Vse rešitve za 8. teden najdeš pod zavihkom Rešitve. Preglej si naloge. 

FRANCOŠČINA 
 

● Naloge devetega tedna so v spletni učilnici Francoščina 1, in sicer v poglavju 
10. 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 peta koreografija pouka izbranega športa »Ples« na daljavo. 
Odpri spletno stran:  https://www.youtube.com/watch?v=PUPQXTleHcY, kjer 
je na glasbeni mix »David Guetta - Justin Bieber -Afrojack Remix - Combat 
Fitness Dance Baile« predstavljena plesna vadba za moč, ki je dolga kar 
5,27 minut. 

● Izziv je: primerjaj srčni utrip po prvi plesni vadbi s srčnim utripom po drugi 
vadbi, pri čemer ne sme med prvo in drugo ponovitvijo miniti več kot 1 
minuto odmora. 

● Podatke pokomentiraj in pošlji. Uživaj kljub bolečinam v mišicah.  

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-4
https://www.youtube.com/watch?v=PUPQXTleHcY
https://www.youtube.com/watch?v=PUPQXTleHcY
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ŠPORT 
(NOGOMET) 

● Ker se letošnje šolsko leto ne bomo več srečali v telovadnici, boš sam 
poskušal doma izvesti nekaj nogometnih trikov. Upam, da imaš nogometno 
žogo. Začel boš z osnovnimi triki, ki jih boste nekateri brez težav opravili že 
v prvem poskusu. Trike najdeš na spodnji povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=pH_G1f6KzfI 

● Na elektronski naslov aljaz.bukovec@os-ljubecna.si mi pošlji do konca 
tedna svoje mnenje o trikih (ali katerega poznaš že od prej, kateri ti je 
povzročal največ težav, koliko poskusov si potreboval, da ti je uspelo 
pravilno izvesti trik, koliko časa si porabil, da si se jih naučil, si katerega že 
preizkušal doma proti staršu/bratu/sestri). Če se želiš izogniti pisanju mnenj 
o trikih, mi lahko pošlješ tudi svoj video posnetek, na katerem je vidna 
izvedba predstavljenih trikov. 

 

NAVODILO za člane OPZ in MPZ 

  
S pomočjo posnetka utrjuj in prepevaj pesem SING IT OUT. 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pH_G1f6KzfI
https://www.youtube.com/watch?v=pH_G1f6KzfI
https://www.youtube.com/watch?v=pH_G1f6KzfI
mailto:aljaz.bukovec@os-ljubecna.si
https://www.youtube.com/watch?v=ziDMlkYWWhg

