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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 7. RAZRED (30. 11. 2020–4. 12. 2020) 

 

POMEMBNO: KULTURNI IN TEHNIŠKI DAN 

V četrtek, 3. 12. 2020, bomo izvedli kulturni dan na daljavo, in sicer boš spoznaval/a 

gledališče. Najprej se boš udeležil/a gledališke vzgoje v SLG Celje. Spoznal/a boš 

gledališče, poklice v gledališču in pokukal/a v zaodrje. Gledališka vzgoja bo potekala 

preko aplikacije ZOOM, povezavo boš dobil/a v sredo na svoj e-naslov. V 

nadaljevanju si boš ogledal/a prosto dostopno predstavo Lutkovnega gledališča 

Ljubljana – povezavo najdeš v spletni učilnici Kulturni dan, 7. razred. V spletni 

učilnici je tudi opazovalni list, ki ga moraš izpolniti in poslati svoji učiteljici 

slovenščine. Na koncu podaj še svoje mnenje o kulturnem dnevu preko aplikacije 

Mentimeter (povezavo najdeš v spletni učilnici). 

V petek, 4. 12. 2020, bo potekal tehniški dan, kjer boš ustvarjal/a različne božične 

in novoletne izdelke. Vse podrobne informacije se nahajajo v spletni učilnici 

TEHNIŠKI DAN. Prosim, da si že med tednom ogledaš ponujene ideje in med njimi 

izbereš tisto, ki ti bo najbolj všeč in jo boš uspel/a narediti v danih okoliščinah. Nato 

si do petka priskrbi ustrezni material, ki ga boš potreboval/a za svoje delo (storži, 

veje, posodice, karton, blago ...). V petek pa veselo na delo, predvsem pa veliko 

ustvarjalnosti!   

 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

7. A 
Ponedeljek, 30. 11. 2020, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Na svoj šolski elektronski naslov boš pred tem 
dobil/a vabilo s povezavo na videokonferenco. Udeležba je obvezna. 
 
Torek, 1. 12. 2020, 1. ura 
V spletni učilnici Slovenščina 7 pod 7. a boš našel/la mapo 5. teden pouka na daljavo in 
v njej PPT-predstavitev z naslovom Opis države. Prepiši jo v zvezek. Nato v SDZ na str. 
77 reši nalogo 6 (v svoj zvezek), jo fotografiraj in mi jo pošlji. Bodi pozoren/na, da boš 
pri tvorbi besedila upošteval/a vse, kar je značilno za opis države. 
 
7. B 
Ponedeljek, 30. 12. 2020, 3. in 4. ura 
3. ura (9.55–10.40) bo potekala preko videokonference. Povezavo nanjo boš dobil/a na 
svoj e-naslov. 
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Preverjanje znanja obravnavanega sklopa bo tokrat potekalo v obliki kviza. Povezavo 
najdeš v spletni učilnici Slovenščina 7 (7. B). Kviz odigraj s svojim imenom, da bom 
lahko preverila tvoj rezultat. 
 
Torek, 1. 12. 2020, 1. ura 
Spoznal/a boš novo pripovedno zvrst – basen. Najprej si preberi, kaj o njej piše v SDZ 
na strani 105, nato preberi basen Volk in jagnje (str. 106) ter reši vsa s prebrano 
basnijo povezana vprašanja. 
 
BRALNA ZNAČKA 
Tisti, ki ste že prebrali kakšno knjigo  za bralno značko in je še  niste predstavili, lahko 
to storite  tako, da na moj elektronski naslov (damjana.hrovat@os-ljubecna.si) pošljete 
kratek zapis o prebrani knjigi. Navodila, kaj vse mora vsebovati vaš zapis, najdete v 
spletni učilnici za 7. razred pod ploščico Bralna značka. 
 

MAT 7. A  
Ponedeljek, 30. 11. 2020, 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 
 
Torek, 1. 12. 2020, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 
 
Sreda, 2. 12. 2020, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 
 
 
7. B  
Torek, 1. 12. 2020, 5. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 7 v poglavju 7. b razred. 
 
Sreda, 2. 12. 2020, 5. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 7 v poglavju 7. b razred. 
 

TJA 7. A 
Ponedeljek, 30. 11. 2020, 6. ura 
Uro bomo izvedli preko videokonference. Vabilo boš prejel/a po pošti. 
 
Torek, 1. 12. 2020, 4. ura 
Naloge in navodila za delo bodo objavljeni v spletni učilnici Angleščina 7, in sicer v 
poglavju 1. Glej mapico Torek, 1. 12. 2020. 
 
Sreda, 2. 12. 2020, 1. ura 
Uro bomo izvedli preko videokonference. Vabilo boš prejel/a po pošti. 
 
7. B 
Ponedeljek, 30. 11. 2020, 2. ura 

mailto:damjana.hrovat@os-ljubecna.si
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Samostojno boš reševal/a naloge na delovnih listih, ki jih boš prejel/a v nedeljo zvečer 
po svoji šolski pošti. 
 
Torek, 1. 12. 2020, 4. ura 
Imeli bomo videokonferenco. Pregledali bomo naloge na delovnih listih s četrtka in 
ponedeljka. Povezavo na videokonferenco, ki je obvezna, ti pošljem v ponedeljek 
zvečer. 
 
 Sreda, 2. 12. 2020, 1. ura 
Imeli bomo videokonferenco. Obravnavali bomo novo snov. Videokonferenca je 
obvezna. Povezavo nanjo prejmeš do torka zvečer.  
 
DOPOLNILNI POUK 7. A in 7. B, sreda, 2. 12. 2020 
Uro bomo izvedli preko videokonference. Vabilo boš prejel/a po pošti. 
 

ZGO 7. A 
Torek, 1. 12. 2020, 5. ura 
V učbeniku za zgodovino preberi poglavje Zakaj je potekalo tekmovanje med Atenami 
in Sparto (str. 44–46). V zvezek zapiši poglavitne informacije poglavja. Na spletu poišči 
nekaj zanimivosti o Perikleju in jih zapiši v zvezek. 
 
7. B 
Ponedeljek, 30. 11. 2020, 6. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, 
da se udeležiš srečanja. Potreboval/a boš zvezek in domačo nalogo prejšnje ure. 
 
Sreda, 2. 12. 2020, 2. ura 
V učbeniku za zgodovino preberi poglavje Grki kot skupnost (str. 42–44). V zvezek 
zapiši poglavitne informacije poglavja. Na spletu poišči nekaj zanimivosti o 
Ljubljanskem maratonu (letnico prvega maratona, discipline, zanimivost letošnjega 
maratona)  in jih zapiši v zvezek. 

GEO Ponedeljek, 30. 11. 2020 
7. A: 4. ura 
7. B: 5. ura 
 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo zanjo boš dobil/a na svoj e-naslov.  
Pregledali bomo naloge v samostojnem delovnem zvezku pod naslovom Jugovzhodna 
Evropa in utrdili znanje o Jugovzhodni Evropi. 
 

NAR 
 

7. A 
Torek, 1. 12. 2020, 3. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Leče. 
Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 
 
Sreda, 2. 12. 2020, 3. in 4. ura 
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Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Leče in oko ter 
Optične naprave. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na 
videokonferenci je obvezna. 
 
7. B 
Torek, 1. 12. 2020, 2. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Leče. 
Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 
 

DKE 7. A  
Ponedeljek, 30. 11. 2020,  3. ura   
Ura bo potekala preko videokonference (vabilo boš prejel-a na svoj elektronski naslov). 
Ponavljaj in utrjuj snov iz sklopa POSAMEZNIK, SKUPNOST. 
   
7. B  
Torek, 1. 12. 2020, 3. ura 
Ura bo potekala preko videokonference (vabilo boš prejel-a na svoj elektronski 
naslov). Ponavljaj in utrjuj snov iz sklopa POSAMEZNIK, SKUPNOST. 
 

GUM 7. A: sreda, 2. 12. 2020, 5. ura 
7. B: sreda, 2. 12. 2020, 4. ura 
 
V spletni učilnici najdeš nadaljevanje poglavja o glasbi v srednjem veku. Slediš 
navodilom. 
 

ŠPO 
Telesna dejavnost mišice krepi in močne mišice omogočajo vzdrževati stalno telesno 
držo. Gibanje spodbuja nastanek kostne mase v fazi rasti in zavira nastanek dveh hudih 
bolezni: rahitis in osteoporoza. Torej še en razlog več, da vztrajaš in telovadiš. Vsi 
športni pedagogi te vabimo na: https://youtu.be/8v3gnK1CuhM                                                                      

LUM 7. A 
Sreda, 2. 12. 2020, 3. ura 
Vsi tisti, ki še niste opravili likovne naloge ILUZIJA PROSTORA preteklega tedna, prosim 
naredite to do 4. 12. Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš 
predmet LIKOVNA UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 7. 
 
LIKOVNO SNOVANJE 
V spletni učilnici imate dva likovna natečaja. Eden ima naslov nariši obleko. Drugi pa 
moje najljubše sadje in zelenjava. Prosim, preberite si podrobna  navodila, ki sem vam 
jih priložila v spletni učilnici. Čas za oddajo je določen v navodilih. 

 

 

IZBIRNI PREDMETI (obvezni in neobvezni) 
 

N2N Sreda, 2. 12. 2020 

https://youtu.be/8v3gnK1CuhM
https://youtu.be/8v3gnK1CuhM
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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-5 

 

IZBRANI 
ŠPORT 
(fantje) 

Ponedeljek, 30. 11. 2020,  7. ura  
Ta teden te čaka vzdržljivostni izziv, pri katerem bo vsaka tvoja aktivnost v naravi zelo 
pomembna. Vsa ostala navodila dobiš na 
https://app.box.com/s/rcqhi9d9pajm14922uhpfxg9unxg3in0  
 

ŠNO Torek, 1. 12. 2020, 6. ura 

V spletni učilnici Slovenščina 7, plošča ŠNO, najdeš primer radijske reportaže in 
časopisne reportaže. Izberi si eno in jo poslušaj ali preberi in zapiši kratko poročilo o njej. 
Poročilo pošlji na moj e-naslov. 
 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-5
https://app.box.com/s/rcqhi9d9pajm14922uhpfxg9unxg3in0

