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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 7. RAZRED (9. 11. 2020–13. 11. 2020) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

7. A 

Ponedeljek, 9. 11. 2020, 2. ura 

Ura bo potekala prek videokonference. Pri uri bomo pregledali delo preteklega tedna in  
odgovorili na morebitna vprašanja. Na svoj šolski elektronski naslov boš pred tem 
dobil/a vabilo s povezavo na videokonferenco. Udeležba je obvezna. 

Torek, 10. 11. 2020, 1. ura 

Ponovno preberi besedilo v modrem okvirčku na strani 60 v SDZ. Nato reši naloge 6 do 
10 na str. 62 do 64. 10. nalogo reši v zvezek na stran za neumetnostna besedila, jo 
fotografiraj in mi jo pošlji po elektronski pošti na moj naslov damjana.hrovat@os-
ljubecna.si. 

 Četrtek, 12. 11. 2020, 2. in 3. ura 

V SDZ na strani 64 preberi modri okvirček in ga prepiši v zvezek na stran za 
neumetnostna besedila. Naslov je VABILO. Zatem reši naloge na str. 64 do 66, pri čemer 
moraš 8. nalogo napisati v zvezek, jo fotografirati in mi jo nato poslati po elektronski 
pošti. 

7. B 

Ponedeljek, 9. 11. 2020, 3. in 4. ura 

V spletni učilnici Slovenščina 7 poišči svoj razred. Vsebina se ti odpre ob kliku na ploščo. 

Najprej odpri dokument z naslovom Vabilo in ga prepiši v svoj zvezek. Nato odpri 

povezavo do interaktivnega učnega lista z naslovom Vabilo – preverjanje znanja. Reši ga. 

Ko končaš z reševanjem, klikni na ikono FINISH. Odpre se ti nova stran, nato izberi Email 

my answers to my teacher. Izpolni vse rubrike (svoje ime in priimek, razred, predmet in 

vpiši moj e-naslov (mateja.samastur@os-ljubecna.si)). Na koncu klikni na ikono SEND. 

Torek, 10. 11. 2020, 1. ura 

V spletni učilnici Slovenščina 7 ponovno poišči svoj razred in odpri dokument z naslovom 

Novica in poročilo. Vsebino dokumenta prepiši v zvezek, tudi nalogo reši v zvezek. 

Petek, 13. 11. 2020, 2. ura 

V SDZ Od glasov do književnih svetov 7 na strani 67─70 reši naloge, povezane z novico 
in poročilom. 
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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, 9. 11. 2020, 5. ura 

Ura bo potekala preko videokonference, na kateri se bomo pogovarjali o ulomkih in 
decimalnih številih. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na 
videokonferenci je obvezna! 

Torek, 10. 11. 2020, 2. ura 

Ura bo potekala preko videokonference, na kateri se bomo pogovarjali o urejanju 
ulomkov po velikosti. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na 
videokonferenci je obvezna! 

Sreda, 11. 11. 2020, 2. ura 

Ura bo potekala preko videokonference, na kateri se bomo pogovarjali o ulomku med 
dvema naravnima številoma in o naravnem številu med dvema ulomkoma. Vabilo na 
videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 

Petek, 13. 11. 2020, 2. ura 

Reši naloge ŠPELA SE PREIZKUSI (učbenik, stran 46). Še danes pošlji rešitve na moj 
elektronski naslov darja.potocnik@os-ljubecna.si. 

7. B  

Torek, 10. 11. 2020, 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Sreda, 11. 11. 2020, 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Četrtek, 12. 11. 2020, 1. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna! 

Petek, 13. 11. 2020, 1. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 7 v poglavju 7. b razred. 

TJA 7. A 
Ponedeljek, 9. 11. 2020, 6. ura 
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● Po spletni pošti boš dobil/a vabilo na videokonferenco, na kateri bomo skupaj 
pregledali rešitve vašega samostojnega dela pred počitnicami.  

● Če kdo vabil na svojo pošto ne prejema, naj mi piše na: darja.acentrih@os-
ljubecna.si, da si naslov popravim, saj je prisotnost na videokonferencah 
obvezna. 

Torek, 10. 11. 2020, 4. ura 

● Naredi naloge, naložene v spletni učilnici Angleščina 7 v poglavju 1. Glej mapico 
Torek, 10. 11. 2020. 

Sreda, 11. 11. 2020, 1. ura 

● Po spletni pošti boš dobil/a vabilo na videokonferenco, na kateri bomo pregledali 
vaše torkovo delo. 

Petek, 13. 11. 2020, 5. ura 

● Naredi naloge, naložene v spletni učilnici Angleščina 7 v poglavju 1. Glej mapico 
Petek, 13. 11. 2020 

7. B 

Ponedeljek, 9. 11. 2020, 2. ura 

Imeli bomo videokonferenco. Pregledali bomo domačo nalogo (delovni list, na katerem 
smo skupaj že pred počitnicami pregledali prve štiri od 15 primerov). V nedeljo vam bom 
na vaše šolske naslove poslala še nekaj delovnih listov, ki jih imejte pri sebi v ponedeljek.  
Videokonferenca je obvezna. Povezavo nanjo prejmete do nedelje zvečer. 

Torek, 10. 11. 2020, 4. ura 

Samostojno boste opravili delo, za katerega se bomo dogovorili v ponedeljek na 
videokonferenci. 

Sreda, 11. 11. 2020, 1. ura 

Imeli bomo videokonferenco. Pregledali bomo rezultate vašega samostojnega dela. 
Rešili bomo še nekaj nalog iz učbenika. Videokonferenca je obvezna. Povezavo nanjo 
prejmete do torka zvečer. 

Četrtek, 12. 11. 2020, 5. ura 

Samostojno boste opravili delo, za katerega se bomo dogovorili v sredo na 
videokonferenci. 

 

DOPOLNILNI POUK 7. A in 7. B, sreda, 11. 11. 2020 

Po spletni pošti boš dobil/a vabilo na videokonferenco. Udeležba ni obvezna. 
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ZGO 7. A 

Torek, 10. 11. 2020, 5. ura 

 V učbeniku preberi poglavje Grki so živeli v različnih polisih (str. 40, 41). Na spletu 
poišči vsaj dve zanimivosti o grškem pesniku Homerju. 

Četrtek, 12. 11. 2020, 7. ura 

 Uro bomo izvedli preko videokonference. Na tvoj šolski elektronski naslov  bom 
poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, da se srečanja udeležiš. Potreboval/a 
boš zvezek in domačo nalogo prejšnje ure (zanimivosti o Homerju). Videokonferenca 
je obvezna. 

7. B 

Ponedeljek, 9. 11. 2020, 6. ura 

 V učbeniku preberi poglavje Prve razvite kulture na današnjih grških tleh. V zvezek 
izpiši poglavitne informacije (lahko v obliki miselnega vzorca). Odgovori na vprašanja 
v učbeniku pod naslovom Ponovimo in izpišite pojme. Nalogo moraš opraviti do 
našega naslednjega srečanja, ki bo v sredo. 

Sreda, 11. 11. 2020, 2. ura 

 Uro bomo izvedli preko spleta. Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo 
s povezavo, ki ti bo omogočila, da se srečanja udeležiš. Potreboval/a boš zvezek in 
domačo nalogo prejšnje ure. Videokonferenca je obvezna. 

GEO Ponedeljek, 9. 11. 2020 
7. A: 4. ura 
7. B: 5. ura 
 
● V spletni učilnici GEOGRAFIJA 7 imaš delovni list z vprašanji za ponovitev uvodnega 

dela o Evropi. To je snov, ki smo jo v celoti obravnavali skupaj v šoli.  
Delovni list si lahko shraniš na svoj računalnik in kar vanj vpisuješ odgovore.  
List lahko natisneš in nato odgovoriš na vprašanja ali vprašanja prepišeš na list papirja 
ali v zvezek in nanje odgovoriš.  
Odgovore pošlji na moj e-naslov (helena.verdev@os-ljubecna.si ) v ponedeljek do 14. 
ure.  

 
● V spletni učilnici GEOGRAFIJA 7 najdeš tudi rešitve nalog iz samostojnega delovnega 

zvezka (strani 35‒37), ki si jih reševal/a pri uri geografije pred počitnicami.   
S pomočjo rešitev preveri svoje odgovore in jih, če so napačni in nepopolni, popravi 
ali dopolni.  
 

Četrtek, 12. 11. 2020 
7. A: 1. ura 
7. B: 2. ura 
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 Ura bo potekala preko videokonference (ZOOM). Pri uri bomo pregledali delo, ki ste 
ga opravili pri urah geografije pred počitnicami in v ponedeljek (9. 11. 2020) ter 
odgovorili na morebitna vprašanja. Na svoj šolski elektronski naslov boš dobil/a vabilo 
s povezavo na videokonferenco. Udeležba je obvezna. Če kdo do srede ne dobi vabila 
na videokonferenco, naj mi to sporoči na moj elektronski naslov.  

 

NAR 
 

7. A 
Torek, 10. 11. 2020, 3. ura 
 

 Udeležil/a se boš videokonference (Cisco webex) in sodeloval/a pri obravnavi snovi 
Svetloba in svetlobna energija. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in si 
jo že prejel/a po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 

Sreda, 11. 11. 2020, 3. in 4. ura 
 

 Udeležil/a se boš videokonference (Cisco webex) in sodeloval/a pri obravnavi snovi 
Razširjanje svetlobe in zaznavanje okolice. Povezava na videokonferenco je vseskozi 
enaka in si jo že prejel/a po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 
  

7. B 
Torek, 10. 11. 2020, 2. ura 
 

 Udeležil/a se boš videokonference (Cisco webex) in sodeloval/a pri obravnavi snovi 
Svetloba in svetlobna energija. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in si 
jo že prejel/a po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 

Petek, 13. 11. 2020, 4. in 5. ura 
 

 Udeležil/a se boš videokonference (Cisco webex) in sodeloval/a pri obravnavi snovi 
Razširjanje svetlobe in zaznavanje okolice. Povezava na videokonferenco je vseskozi 
enaka in si jo že prejel/a po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 

DKE 7.A, Ponedeljek, 9.11.2020,  3.ura     
7.B, Torek, 10.11.2020, , 3.ura 

 Ponovi snov o predsodkih in stereotipih ter različnih oblikah nestrpnosti. Zapiši si 
konkretne primere, ki jih poznaš oziroma jih morda celo srečuješ v svojem okolju.  

 Uro bomo izvedli preko videokonference (webex). Vabilo boš dobil-a na svoj šolski 
elektronski naslov. 

 Če imaš kakršnakoli vprašanja, lahko pišeš na moj elektronski naslov 
darja.slivnik@os-ljubecna.si. 

GUM 7. A, Sreda, 11. 11. 2020, 5. ura 
7. B, Sreda, 11. 11. 2020, 4. ura 
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 Na podlagi izpiskov iz tedna pred počitnicami si preberi in oglej slike v delovnem 
zvezku na str. 8, 9, 10, 11. Kdor še ni uspel, naj s svinčnikom odgovori na vprašanja. S 
tem boš utrdil/a snov. 

 

ŠPO 7. A in 7. B (fantje) 
Četrtek, 12. 11. 2020, 3. šolska ura (7. B), 4. šolska ura (7. A) 
Petek, 6. 11. 2020, 2. šolska ura (7. B), 3. šolska ura (7. A) 
 

 Ko imaš na urniku šport, izkoristi primerno vreme za aktivnost na prostem (hitra 
hoja, tek, gimnastične vaje, igra z žogo, kolesarjenje, kolebnica, rolanje, vožnja s 
skirojem …). 

 V primeru slabega vremena si lahko pomagaš z vadbo, ki se nahaja na spodnji 
povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=ni8Z-a2MGEU 

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

7. A in 7. B (dekleta) 
Četrtek, 12. 11. 2020, 4. šolska ura 

NAMIZNI TENIS 

 Najprej preveri pravilni položaj loparja v roki in izvedbo začetnega udarca na tej 
povezavi: https://www.loparji.si/osnove-namiznega-tenisa  ter udarcev na 
povezavi: https://www.loparji.si/tehnike-igranja.  
Preizkusi se v naslednjih nalogah: odbijanje žogice 30-krat zaporedno, isto poskusi še 
s slabšo roko, odbijanje žogice medtem ko lopar po vsakem udarcu obrneš, med 
odbijanjem žogice prehodi določeno ravno razdaljo (če ti pade žogica na tla se moraš 
vrniti na začetek), isto poskusi še s slabšo roko in v hoji nazaj. Še zadnja naloga: med 
vsakim visokim obojem žogice naredi sonožni poskok.  
Koliko ti jih je uspelo narediti? Vesela bom tvojega sporočila na elektronski naslov: 
danica.vergilas@os-ljubecna.si. 

Petek, 13. 11. 2020, 3. šolska ura 

NAMIZNI TENIS 

V kolikor nimaš prave mize, si začasno mizo za namizni tenis naredi sama; namesto 
mrežice napni vrvico, ki je 15,25 cm visoko nad mizo. Preizkusi se v naslednjih nalogah: 
5 zaporednih uspešnih servisov od 10 možnih poskusov (forhend in beckend), oba 
načina servisa opravi še 10-krat z slabšo roko, na nasprotno polovico mize postavi več 
praznih plastičnih lončkov in poizkusi s servisom čim večkrat žogico spraviti v lončke. 
Sliko uspešno polnih lončkov mi pošlji na e-naslov: danica.vergilas@os-ljubecna.si.   

LUM  

7. A, Sreda, 11. 11. 2020, 3. ura 
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7. B, Petek, 13. 11. 2020, 1. ura 
 

 Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet – LIKOVNA UMETNOST, 
nato še LIKOVNA UMETNOST 7. Poišči novo likovno nalogo za 2. teden  v likovnem področju 
ARHITEKTURA.        Nova snov ima naslov OSNOVNI ARHITEKTURNI ELEMENTI. 

 

TIT 7. A: petek, 13. 11. 2020, 3. ali 4. ura 
7. B: četrtek, 12. 11. 2020, 3. ali 4. ura 

● V spletni  učilnici si  v poglavju 1  preberi snov Umetne snovi, lastnosti, delitev … V 

zvezek si napiši nov naslov UMETNE SNOVI in  prepiši strani 7, 8, 9, 10. 

 

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-5 

 

IZBRANI 
ŠPORT 
(fantje) 

● Oglej si videoposnetek https://www.youtube.com/watch?v=EjWVfbFjLqU 

nogometne zveze Slovenije (#vadi doma) in poskušaj vaje tudi sam ponoviti.  

 

FRANCO
ŠČINA 
 

Četrtek, 12. 11. 2020, 6. in 7. ura 
● Navodila za delo poišči v spletni učilnici Francoščina 1 v poglavju 1. Del pouka boš 

delal/a naloge samostojno, eno uro pa preko videokonference, na kateri bomo skupaj 
preverili vaše samostojno delo pred počitnicami.  

● Kdor mi še ni poslal narejenih nalog, naj to stori čim prej. 

● Če kdo vabil na svojo pošto ne prejema, naj mi piše na: darja.acentrih@os-ljubecna.si, 
da si naslov popravim, saj je prisotnost na videokonferencah obvezna. 

 

UBE Četrtek, 12. 11. 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, 10. 11. 2020, 6. ura 

● V spletni učilnici Slovenščina 7 poišči ploščo z naslovom ŠNO. Najprej preberi 

dokument z naslovom anketa, nato odpri še dokument z naslovom naloga. Narejeno 

nalogo pošlji na moj e-naslov: mateja.samastur@os-ljubecna.si. 
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