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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 7. RAZRED (19. 10. 2020–23. 10. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

7. A 

Ponedeljek, 19. 10, 2020, 2. ura 

V SDZ na straneh 103 in 104 preberi besedilo Janeza Trdine Gospodična. V zvezek na 
stran za umetnostna besedila napiši naslov Janez Trdina: Gospodična ter prepiši modri 
okvirček o pisatelju, nato pa reši 1. nalogo iz SDZ v zvezek (spomni se, kaj vse smo lani 
povedali o pravljicah in značilnostih pravljice). Nato v zvezek prepiši besedilo v 
modrem okvirčku na strani 104 (Vsevedni pripovedovalec). 

Torek, 20. 10., 2020, 1. ura 

Preberi besedilo na strani 57  v SDZ. V svoj zvezek na stran za neumetnostna besedila 
napiši naslov Besedilo in prepiši definicijo v modrem okvirčku, nato pa napiši še naslov 
Javno in zasebno besedilo in prepiši tudi ta modri okvirček, ki je na str. 57. Reši naloge 
na str. 58. 

Četrtek, 22. 10. 2020, 2. in 3. ura 

V SDZ na strani 59 preberi modri okvirček in ga prepiši v zvezek na stran za 
neumetnostna besedila. Naslov je Uradno in neuradno besedilo. Zatem reši nalogi na 
str. 59, pri čemer moraš 2. nalogo napisati v zvezek (zapiši en uradni ali neuradni 
pogovor, ki naj ne bo prekratek). 

Na strani 60 v SDZ si preberi modri okvirček pod naslovom Pismo in ga prepiši v zvezek 
ter reši naloge na str. 60 in 61. 

 

7. B  

Ponedeljek, 19. 10. 2020, 3. in 4. ura 

V svoj zvezek na stran za delo z neumetnostnimi besedili napiši uradno in neuradno 
pismo. 

Navodilo za neuradno pismo: Predstavljaj si, da si v šoli v naravi in pošlješ pismo svojim 
staršem, v katerem jim opišeš svoje dogodivščine. V svojem pismu uporabi vsaj eno 
smiselno stalno besedno zvezo. 

Navodilo za uradno pismo: SDZ, str. 64, naloga 10. 

Obe pismi fotografiraj ali skeniraj in fotografijo pošlji na moj e-naslov 
(mateja.samastur@os-ljubecna.si). 

Torek, 20. 10. 2020, 1. ura 

V SDZ Od glasov do književnih svetov 7 na strani 64 preberi okvirček z naslovom Vabilo 
in ga prepiši v zvezek. Nato reši naloge od 1 do 7. Rešitve preveri s pomočjo Rešitev, ki 
jih najdeš v spletni učilnici slovenščina 7 pod naslovom Rešitve SDZ. 

Petek, 23. 10. 2020, 2. ura 

Po navodilu, ki ga najdeš v SDZ na strani 66, naloga 8, napiši vabilo. Fotografiraj ga ali 
skeniraj in fotografijo pošlji na moj e-naslov (mateja.samastur@os-ljubecna.si) 

mailto:mateja.samastur@os-ljubecna.si
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MAT 7. A  

Ponedeljek, 19. 10. 2020, 5. učna ura 

Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 7 v poglavju 7. A razred. 

Torek, 20. 10. 2020, 2. učna ura (8.50─9.35) 

Ura bo potekala preko videokonference, na kateri bomo pregledali rešitve nalog, ki si 
jih opravil/a sam/a. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na 
videokonferenci je obvezna! 

Sreda, 21. 10. 2020, 2. učna ura 

Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 7 v poglavju 7. A razred. 

Petek, 23. 10. 2020, 2. učna ura (8.50 ─9.35) 

Ura bo potekala preko videokonference, na kateri bomo pregledali rešitve nalog, ki si 
jih opravil/a sam/a. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na 
videokonferenci je obvezna! 

 

7. B 

Torek, 20. 10. 2020, 5. ura 

Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 

Sreda, 21. 10. 2020, 5. ura 

Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 7 v poglavju 7. b razred. 

Četrtek, 22. 10. 2020, 1. ura 

Ura bo potekala preko videokonference.  Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 

Petek, 2. 10. 2020, 1. ura 

Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 7 v poglavju 7. b razred. 

 

TJA 7. A 

Ponedeljek, 19. 10. 2020, 5. ura 

Delo bo potekalo preko videokonference. Preden se prijaviš, si pripravi rešen predtest 
in si zapiši, če česa še ne razumeš. Povabilo na videokonferenco boš prejel/a po šolski 
elektronski pošti. 

Torek, 20. 10. 2020, 4. ura 

Navodila za delo poišči v spletni učilnici Angleščina 7 v poglavju 1. 

Sreda, 21. 10. 2020, 1. ura 

Navodila za delo poišči v spletni učilnici Angleščina 7 v poglavju 1. 

Petek, 23. 10. 2020, 5. ura 

Navodila za delo poišči v spletni učilnici Angleščina 7 v poglavju 1. 
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7. B 

Pouk angleščine bo potekal preko videokonferenc (Cisco Webex), po vašem urniku 
rednega pouka: 

ponedeljek, 19. 10. 2020, 2. ura 

torek, 20. 10. 2020, 4. ura 

sreda, 21. 10. 2020, 1. ura 

četrtek, 22. 10. 2020, 5. ura 

Videokonference so obvezne. Skupaj bomo predelali snov in vaje. Za prvo konferenco 
(v ponedeljek) imejte pri sebi rešeno polo z nalogami za 1. test (pisno preverjanje), kot 
smo se dogovorili v četrtek. Na vseh konferencah potrebujete tudi oba angleška zvezka 
(zvezek za snov in slovarček) ter učbenik. Morebitne dodatne učne liste vam bom po 
ponedeljku pošiljala na vaše šolske e-naslove (o tem se bomo sproti dogovarjali na 
konferencah).  Povabilo na videokonference boste prejeli po šolski elektronski pošti. 

 

ZGO 7. A  

Torek, 20. 10. 2020, 5. ura  

V učbeniku preberite poglavje Prve razvite kulture na današnjih grških tleh. V zvezek 
izpišite poglavitne informacije (lahko v obliki miselnega vzorca). Odgovorite na 
vprašanja v učbeniku pod naslovom Ponovimo in izpišite pojme. Nalogo morate 
opraviti do našega naslednjega srečanja, ki bo v četrtek, 22. 10. 2020. 

Četrtek, 22. 10. 2020, 5. ura  

Uro bomo izvedli preko spleta. Na vaše elektronske naslove  bom poslala povabilo s 
povezavo, ki vam bo omogočila, da se srečanja udeležite. 

 

7. B 

Ponedeljek, 19. 10. 2020, 5. ura  

V učbeniku preberite poglavje Kulturna dediščina starih civilizacij. V zvezek izpišite 
poglavitne informacije (lahko v obliki miselnega vzorca). Odgovorite na vprašanja v 
učbeniku pod naslovom Ponovimo in izpišite pojme. Nalogo morate opraviti do našega 
naslednjega srečanja, ki bo v sredo, 21. 10. 2020 

Sreda, 21. 10. 2020, 2. ura 

Uro bomo izvedli preko spleta. Na vaše elektronske naslove bom poslala povabilo s 
povezavo, ki vam bo omogočila, da se srečanja udeležite. 

 

GEO Ponedeljek, 19. 10. 2020 
7. A: 4. ura 
7. B: 5. ura 
● S pomočjo spletne strani https://europa.eu/european-union/index_sl reši naloge v 

samostojnem delovnem zvezku na strani 29, ki so povezane z Evropsko unijo. 
● Ob zemljevidu Evrope ponovi vse geografske pojme (otoki, polotoki, ožine, reliefne, 

naravne enote, reke), ki jih imaš zapisane v samostojnem delovnem zvezku. 

https://europa.eu/european-union/index_sl
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● Na svetovnem spletu poišči 5 zanimivosti o državah Srednje Evrope. Zapiši, nariši, 
prilepi …  jih na list papirja, ki ga prilepi v SDZ.  

 
Četrtek, 22. 10. 
7. A: 1. ura 
7. B: 2. ura 
● Reši naloge v samostojnem delovnem zvezku na straneh 33‒35 in z njihovo pomočjo 

ponovi  uvod v Srednjo Evropo.  
 
Če boš pri reševanju imel/imela težave, mi lahko pišeš na moj elektronski naslov 
helena.verdev@os-ljubecna.si. 

 

NAR 
 

7. A 

Torek, 20. 10. 2020, 3. ura 

Učenci se boste udeležili videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi 
snovi Kroženje kisika v naravi. Povabilo na videokonferenco boste prejeli po elektronski 
pošti. 

Sreda, 21. 10. 2020, 3. in 4. ura 

Učenci se boste udeležili videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi 
snovi Popolno in nepopolno gorenje. Povabilo na videokonferenco boste prejeli po 
elektronski pošti. 

  

7. B 

Torek, 20. 10. 2020, 2. ura 

Učenci se boste udeležili videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi 
snovi Kroženje kisika v naravi. Povabilo na videokonferenco boste prejeli po elektronski 
pošti. 

Petek, 23. 10. 2020, 4. in 5. ura 

Učenci se boste udeležili videokonference (Cisco webex) in sodelovali pri obravnavi 
snovi Popolno in nepopolno gorenje. Povabilo na videokonferenco boste prejeli po 
elektronski pošti. 

 

DKE 7. A 

Ponedeljek, 19. 10. 2020, 3. ura    

7. B 

Torek, 20. 10. 2020, 3. ura 

●  V spletni učilnici  Državljanska  in domovinska vzgoja ter etika 7 
(https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29101) na spletni strani šole imate v 
poglavju POSAMEZNIK, SKUPNOSTI, DRŽAVA naloženo PPT-predstavitev 
Demokratično odločanje. 

 V zvezek prepišite odgovor na vprašanje: Kdaj so odločitve v skupnosti sprejete 
demokratično? 

mailto:helena.verdev@os-ljubecna.si
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=29101
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●    V učbeniku na straneh 55─59 preberite poglavje STEREOTIPI IN PREDSODKI. V 

zvezek zapišite definicije pojmov predsodek, stereotip, nestrpnost, strpnost (najdeš 

jih v rubrikah »Izvedel sem«) ter miselni vzorec »oblike nestrpnosti«. 

GUM 7. A  

Sreda, 21. 10. 2020, 5. ura  

7. B 

Sreda, 21. 10. 2020, 4. ura  

● Navodila in gradivo najdeš v spletni učilnici. Do konca prepiši kar ti še manjka v 
zvezku. 

ŠPO 7. A in 7. B (dekleta) 

Četrtek, 22. 10. 2020, 4. ura 

Na spodnji povezavi najdeš poglavje o rokometu: 
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html  
Poišči naslove in pri posameznem naslovu naredi naloge, zapisane v oklepaju: 
- Situacijska igra (poglej posnetke),  
- Učenje skozi igro (preberi, poglej posnetke in reši nalogo),   
- Skupinska taktika obrambe in napada v situacijski igri (preberi in poglej posnetke),  
- Uporaba tehnično taktičnih elementov v igri (preberi, poglej posnetke in reši nalogo). 
 

7. A in 7. B (dekleta) 

Petek, 23. 10. 2020, 3. ura 

ROKOMET Na spodnji povezavi najdeš poglavje o rokometu: 
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html  

Poišči naslove: 
- Igrišče in udeleženci tekme (preberi in reši nalogo),  
- Razlaga osnovnih pravil (preberi in reši nalogo), 
- Mini rokomet (preberi, poglej posnetke in reši nalogo).  
V primeru, da potrebuješ mojo pomoč, sem ti na voljo na naslovu: danica.vergilas@os-
ljubecna.si 
7. A in 7. B (fantje) 

Ko imaš na urniku šport, opravi gimnastične vaje in vaje za moč. Pri tem si pomagaj s 
sklopom vaj na tej povezavi: 
https://app.box.com/s/kad3e9xq0tygve9mtrvdoab7dpqch4qc . 

Ta sklop gimnastičnih vaj se tudi nauči, saj jih boš pokazal, ko se vrnemo v šolo. 

Vsaj dvakrat v tednu izkoristi primerno vreme za aktivnost na prostem (hitra hoja, 
pogovorni tek, kolesarjenje, rolanje, vožnja s skirojem …). 

Med šolskimi urami se ne pozabi razgibati in prezračiti prostor, saj se boš tako lažje 
zbral pri naslednji šolski uri.   

https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html
https://eucbeniki.sio.si/sport/index.html#page59639.html
mailto:danica.vergilas@os-ljubecna.si
mailto:danica.vergilas@os-ljubecna.si
https://app.box.com/s/kad3e9xq0tygve9mtrvdoab7dpqch4qc
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LUM 
 Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet LIKOVNA 

UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 7. Ta teden je tvoja naloga vezana na 
geografijo. 

TIT 
 V učbeniku na straneh 61─62 si preberi snov o elektromotorju. V zvezek napiši 

kratek povzetek snovi. 

IZBIRNI PREDMETI (obvezni in neobvezni) 
 

N2N 
Nemščina 

● Navodila za delo so objavljena v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Izberi Izbirne 
predmete, nato nemščino in nato nemščino 7 ali klikni na spodnjo povezavo 

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

 

IZBRANI 
ŠPORT (fantje) 

● Poglej videoposnetek https://www.youtube.com/watch?v=pH_G1f6KzfI&t=4s 
in na list papirja izpiši vseh 5 nogometnih trikov (prevedi nog. trike v 
slovenščino oz. kako bi ti poimenoval posamezen trik). Poišči žogo in jih 
poskušaj posnemati. Ko pridemo nazaj v telovadnico, prinesi list z zapisom 
trikov s sabo, saj bomo preverili vaše novo pridobljeno praktično nogometno 
znanje.  
 

FRANCOŠČINA 
 

Četrtek, 22. 10. 2020, 6. in 7. ura 

● Navodila za delo poišči v spletni učilnici Francoščina 1 v poglavju 1. 

 

UBE Četrtek, 22. 10. 2020, 6. in 7. ura 

● Navodila za delo so objavljena v forumu za radovedneže v spletni učilnici 
Urejanje besedil. Uspešno delo ti želim. 
 

ŠNO Torek, 20. 10. 2020, 6. ura 

Na moj e-naslov (mateja.samastur@os-ljubečna.si) posreduj nalogo, ki sem jo 
zastavila pri prejšnji uri (zapis novice). 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-4
https://www.youtube.com/watch?v=pH_G1f6KzfI&t=4s
mailto:mateja.samastur@os-ljubečna.si

