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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 7. RAZRED (18. 1. 2021–22. 1. 2021) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

7. A 
Ponedeljek, 18. 1. 2021, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Na svoj šolski elektronski naslov boš pred tem 
dobil/a vabilo s povezavo na videokonferenco. 
 
Torek, 19. 1. 2021, 1. ura 
Gradivo za delo boš našel/la v spletni učilnici za 7. a (reši Vaje za utrjevanje_ 19. 1. 
2021). 
 
Četrtek, 21. 1. 2021, 2. in 3. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Na svoj šolski elektronski naslov boš pred tem 
dobil/a vabilo s povezavo na videokonferenco. 
 
7. B 
Ponedeljek, 18. 1. 2021, 3. in 4. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo nanjo boš dobil/a na svoj e-naslov. 
 
Torek, 19. 1. 2021, 1. ura 
Reši Vaje za utrjevanje_19. 1. 2021, ki jih najdeš v svoji spletni učilnici. 
 
Petek, 22. 1. 2021, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo nanjo boš dobil/a na svoj e-naslov. 
 
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, 18. 1. 2021, 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Torek, 19. 1. 2021, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Sreda, 20. 1. 2021, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Petek, 22. 1. 2021, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
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7. B  
Torek, 19. 1. 2021, 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Sreda, 20. 1. 2021, 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Četrtek, 21. 1. 2021, 1. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 

Petek, 22. 1. 2021, 1. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 7 v poglavju 7. b razred. 

TJA 7. A 
Ponedeljek, 18. 1. 2021, 6. ura 
Prejel/a boš povabilo na videokonferenco. 
 
Torek, 19. 1. 2021, 4. ura 
Navodila za delo bodo naložena v spletni učilnici Angleščina 7, in sicer v poglavju 1. Glej 
mapico Torek, 19. 1. 2021. 
 
Sreda, 20. 1. 2021, 1. ura 
Prejel/a boš povabilo na videokonferenco. 
 
Petek, 22. 1. 2021, 5. ura 
Navodila za delo bodo naložena v spletni učilnici Angleščina 7, in sicer v poglavju 1. Glej 
mapico Petek, 22. 1. 2021. 
 
7. B 
V nedeljo boste po elektronski pošti vsi prejeli material in navodila za delo v tem 
tednu. Videokonference bodo namenjene ustnemu ocenjevanju. 
 
Ponedeljek, 18. 1. 2021, 5. ura 
Videokonferenca bo za tiste učence, s katerimi smo se dogovorili za ustno ocenjevanje. 
Vsak izmed teh učencev bo povezavo za konferenco prejel po elektronski pošti v 
nedeljo. Ostali učenci boste reševali naloge po navodilih, ki jih prejmete v nedeljo. 
 
Torek, 19. 1. 2021, 2. ura 5 
Videokonferenca bo za tiste učence, s katerimi smo se dogovorili za ustno ocenjevanje. 
Vsak izmed teh učencev bo povezavo za konferenco prejel po elektronski pošti v 
ponedeljek. Ostali učenci boste reševali naloge po navodilih, ki jih prejmete v nedeljo. 
 
Sreda, 20. 1. 2021, 2. ura 5 
Videokonferenca bo za tiste učence, s katerimi smo se dogovorili za ustno ocenjevanje. 
Vsak izmed teh učencev bo povezavo za konferenco prejel po elektronski pošti v torek. 
Ostali učenci boste reševali naloge po navodilih, ki jih prejmete v nedeljo. 
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Četrtek, 21. 1. 2021, 3. ura 
Videokonferenca bo za tiste učence, s katerimi smo se dogovorili za ustno ocenjevanje. 
Vsak izmed teh učencev bo povezavo za konferenco prejel po elektronski pošti v sredo. 
Ostali učenci boste reševali naloge po navodilih, ki jih prejmete v nedeljo.  
 
DOPOLNILNI POUK 7. A in 7. B, ponedeljek, 18. 1. 2021 
Prejel/a boš povabilo na videokonferenco. 
 

ZGO 7. A 
Torek, 19. 1. 2021, 5. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, 
da se udeležiš srečanja. 

Četrtek, 21. 1. 2021, 7. ura 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Zgodovina 7, Pouk na daljavo 7. a razred. 

7. B 
Ponedeljek, 18. 1. 2021, 6. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, 
da se udeležiš srečanja. 

Sreda, 20. 1. 2021, 2. ura 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Zgodovina 7, Pouk na daljavo 7. b razred. 

GEO Ponedeljek, 18. 1. 2021 
7. A: 4. ura 
7. B: 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo nanjo boš dobil/a na svoj e-naslov. 
 
Četrtek, 21. 1. 2021 
7. A: 1. ura 
7. B: 2. ura 
Navodila za delo boš prejel/a na videokonferenci v ponedeljek.  
 

NAR 
 

7. A 
Torek, 19. 1. 2021, 3. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi novega poglavja 
Virusi, bakterije in glive. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na 
videokonferenci je obvezna. 
 
Sreda, 20. 1. 2021, 3. in 4. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in spoznaj, kaj so virusi in kako delujejo na 
celice. V drugi uri sodeluj pri obravnavi novega poglavja Zgradba in delovanje bakterij. 
Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 

7. B 
Torek, 19. 1. 2021, 2. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi novega poglavja 
Virusi, bakterije in glive. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na 
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videokonferenci je obvezna. 
 
Petek, 22. 1. 2021, 4. in 5. ura 
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in spoznaj, kaj so virusi in kako delujejo na 
celice. V drugi uri sodeluj pri obravnavi novega poglavja Zgradba in delovanje bakterij. 
Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je 
obvezna. 

DKE 7. A  
Ponedeljek, 18. 1. 2021,  3. ura    
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, 
da se udeležiš srečanja. 

7. B 
Torek, 19. 1. 2021,  3. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, 
da se udeležiš srečanja. 

GUM 7. A: sreda, 20. 1. 2021, 5. ura 
7. B: sreda, 20. 1. 2021, 4. ura 
Navodila najdeš v spletni učilnici. 
 

ŠPO 7. A in 7. B (dekleta) 
Četrtek, 21. 1. 2021, 4. ura 
Petek, 22. 1. 2021, 3. ura 
 
7. A in 7. B (fantje) 
Četrtek, 21. 1. 2021, 3. ura (7. B), 4. ura (7. A) 
Petek, 22. 1. 2021, 2. ura (7. B), 3. ura (7. A) 
 
Navodila za športno vadbo najdeš v spletni učilnici Športna vzgoja, kjer smo za plesne 
navdušence dodali tudi plesne koreografije šolskega plesnega festivala. 
 

LUM 7. A: sreda, 20. 1. 2021, 3. ura 
7. B: petek, 22. 1. 2021, 1. ura 
Vsi tisti, ki še niste opravili vseh  likovnih naloge preteklih tednov, prosim naredite to 
do 22. 1. Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet LIKOVNA 
UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 7. 
 

TIT 7. A: petek, 22. 1. 2021, 3. ali 4. ura 
7. B: četrtek, 21. 1. 2021, 3. ali 4. ura 
Med desetimi idejami, ki so v priloženem linku, si izberi eno in izdelaj izdelek iz umetne 
snovi (reciklaža plastenk). 
https://www.facebook.com/Hetals.Art/videos/440091287167115 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/Hetals.Art/videos/440091287167115
https://www.facebook.com/Hetals.Art/videos/440091287167115
https://www.facebook.com/Hetals.Art/videos/440091287167115
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IZBIRNI PREDMETI (obvezni in neobvezni) 
 

N2N 
Nemščina 

Sreda, 20. 1., 7. ura 
Uro bomo izvedli preko videokonference že 4. šolsko uro (ob 10.45). 
Povezavo boš prejel/a po elektronski pošti. 
 
Petek, 22. 1., 6. ura 
Navodila za delo so objavljena v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Izberi Izbirne 
predmete, nato nemščino in nato nemščino 7 ali klikneš na spodnjo povezavo 
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385 

 

IŠP (fantje) 
 

Navodila za športno vadbo najdeš v spletni učilnici Športna vzgoja – Izbrani šport. 

IŠP 
(dekleta) 
 

Navodila za športno vadbo najdeš v spletni učilnici Športna vzgoja – Izbrani šport. 

FI1, FI2 
 

Četrtek, 21. 1. 2021, 6. in 7. ura 
Za prvo uro boš prejel/a povabilo na videokonferenco. Navodila za delo za drugo uro 
pa bodo kot vedno naložena v spletni učilnici Francoščina 1, in sicer v poglavju 1. Glej 
mapico Četrtek, 21. 1. 2021. 
 

LS1 Sreda, 20. 1., 6. ura 
Pri likovnem snovanju sodelujemo v likovnih natečajih. Navodila za delo za vse tri 
likovne natečaje najdeš v spletni učilnici v predmetu LIKOVNA UMETNOST. 
 

UBE Četrtek, 21. 1. 2021, 6. in 7. ura 
Navodila za delo so objavljena v forumu za radovedneže v spletni učilnici Urejanje 
besedil. Uspešno delo ti želim. 
 

ŠNO Torek, 19. 1. 2021, 6. ura 
Na spletni strani https://www.dijaskisvet.si/dijaski-os/clanki/video-poklic-
novinar/ si oglej posnetek o poklicu novinarja, nato si preberi še pripadajoče 
besedilo. Razmisli, ali je to pravi poklic zate, in svojo odločitev utemelji vsaj z dvema 
razlogoma. Svoje razmišljanje pošlji na moj e-naslov. 
 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385
https://www.dijaskisvet.si/dijaski-os/clanki/video-poklic-novinar/
https://www.dijaskisvet.si/dijaski-os/clanki/video-poklic-novinar/

