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UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 7. RAZRED (9. 2. 2021–12. 2. 2021) 

 GRADIVA IN DEJAVNOSTI 
 

SLJ 
 

7. A 
Torek, 9. 2. 2021, 1. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Na svoj šolski elektronski naslov boš pred tem 
dobil/a vabilo s povezavo na videokonferenco. 
 
Četrtek, 11. 2. 2021, 2. in 3. ura 
2. ura: V SDZ reši preostale naloge pri poglavju Osebni zaimek. 
 
3. ura: Znova se bomo posvetili književnosti. Najprej reši naloge pod poglavjem 
Ljubezen v poeziji na str. 111 v SDZ, nato pa preberi pesem Miroslava Antića Koder 
plavih las in reši naloge od 2 do 8 na str. 112, 113. 
 
7. B 
Torek, 9. 2. 2021, 1. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Povezavo boš dobila/a na svoj e-naslov. 
 
Petek, 12. 2. 2021, 2. ura 
V SDZ na straneh 115–116 preberi pesem Ervina Fritza Song o ljubezni in odgovori na 
vprašanja, povezana s to pesmijo. 
 
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  
Torek, 9. 2. 2021, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
Sreda, 10. 2. 2021, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
Petek, 12. 2. 2021, 2. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna. 
 
7. B  
Torek, 9. 2. 2021, 5. ura 
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-
pošti.  
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Sreda, 10. 2. 2021, 5. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 7, v poglavju 7. b-razred. 

Četrtek, 11. 2. 2021, 1. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 7, v poglavju 7. b-razred. 

Petek, 12. 2. 2021, 1. ura 
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 7, v poglavju 7. b-razred. 

TJA 7. A 
Torek, 9. 2. 2021, 4. ura 
Navodila za delo bodo objavljena v spletni učilnici Angleščina 7, v poglavju 1. Glej mapo 
Torek, 9. 2. 2021. 
 
Sreda, 10. 2. 2021, 1. ura 
Prejel/a boš vabilo na videokonferenco. 
 
Petek, 12. 2. 2021, 5. ura 
Navodila za delo bodo objavljena v spletni učilnici Angleščina 7, v poglavju 1. Glej mapo 
Petek, 12. 2. 2021. 
 
7. B 
Torek, 9. 2. 2021, 4. ura 
Imeli bomo videokonferenco. Pregledali bomo naloge s četrtka in nadaljevali z novo 
snovjo. Povezavo na videokonferenco, ki je obvezna, ti pošljem do ponedeljka zvečer. 
 
Sreda, 10. 2. 2021, 1. ura 
Imeli bomo videokonferenco. Nadaljevali bomo z novo snovjo. Videokonferenca je 
obvezna. Povezavo nanjo prejmeš do torka zvečer. 
 
Četrtek, 11. 2. 2021, 5. ura 
Samostojno boš opravil/a delo, za katerega se bomo dogovorili v sredo na 
videokonferenci. 
 
DOPOLNILNI POUK 7. A in 7. B: Petek, 7. ura, 12. 2. 2021 
Naloge boš prejel na svoj e-naslov. Rešitve bomo skupaj pregledali po počitnicah. 
 

ZGO 7. A 
Torek, 9. 2. 2021, 5. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, 
da se udeležiš srečanja. 
 
Četrtek, 11. 2. 2021, 7. ura 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Zgodovina 7, Pouk na daljavo 7. a-razred. 
 
7. B 
Sreda, 10. 2. 2021, 2. ura 
Na tvoj šolski elektronski naslov  bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, 
da se udeležiš srečanja. 
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GEO Četrtek, 11. 2. 2021 
7. A: 1. ura 
7. B: 2. ura 
 V samostojnem delovnem zvezku na straneh 88 in 89 preberi besedilo pod 

naslovom Oblikovanje površja.  
 Na spletni strani iRokus (https://www.irokus.si/) izberi SDZ GEO 7.  
Na strani 88 si oglej film o narodnem parku Yosemite ter ob ogledu filma pisno 
odgovori na naslednja vprašanja:  
1. Kaj je značilno za obliko doline, ki jo oblikujejo reke?  
2. Kaj je značilno za obliko doline, ki jo oblikujejo ledeniki? 
3. Kaj so balvani?   
4. O čem priča osupljiva pokrajina parka Yosemite? 
 
 Na strani 88 si oglej film z naslovom Ledeniki. Napiši kratko vsebino filma.  Namesto 

zapisa lahko narediš tudi miselni vzorec.    
 Na strani 89 si oglej galerijo fotografij z naslovom Človekov vpliv na površje. Z 

njihovo pomočjo pisno pojasni, zakaj postaja človek vse pomembnejši dejavnik 
preoblikovanja površja.  

 Na spletni strani iRokus (https://www.irokus.si/) izberi SDZ GEO 7 in si na strani 90 
oglej film z naslovom Nastanek površja. Ob ogledu filma pisno odgovori na vprašanji 
(vprašanji in odgovore lahko zapišeš v prazne prostore v samostojnem delovnem 
zvezku na straneh 90 ali 91): 

1. Naštej sile, ki oblikujejo Zemljino površje. 
2. Kako nastanejo gorovja? 
 
List z odgovori na vprašanja in zapisi prilepi v SDZ na stran 89. Preden ga prilepiš, list 
fotografiraj in pošlji na moj e-naslov (helena.verdev@os-ljubecna.si). Nalogo lahko 
narediš tudi v Wordu na računalniku in mi jo pošlješ.  
 

NAR 
 

7. A 
Torek, 9. 2. 2021, 3. ura 
Navodila za delo boš prejel/a po elektronski pošti. 

Sreda, 10. 2. 2021, 3. in 4. ura 
Navodila za delo boš prejel/a po elektronski pošti. 

7. B 
Torek, 9. 2. 2021, 2. ura 
Navodila za delo boš prejel/a po elektronski pošti. 

Petek, 12. 2. 2021, 4. in 5. ura 
Navodila za delo boš prejel/a po elektronski pošti. 

DKE 7. B 
Torek, 9. 2. 2021,  3. ura 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Državljanska in domovinska vzgoja ter etika 
7, Pouk na daljavo 7. b-razred. 
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GUM 7. A: sreda, 10. 2. 2021, 5. ura 
7. B: sreda, 10. 2. 2021, 4. ura 
Slediš navodilom v spletni učilnici. 
 

ŠPO 7. A in 7. B (dekleta) 
Četrtek, 11. 2. 2021, 4. ura 
Petek, 12. 2. 2021, 3. ura 
7. A in 7. B (fantje) 
Četrtek, 11. 2. 2021, 3. ura (7. B), 4. ura (7. A) 
Petek, 12. 2. 2021, 2. ura (7. B), 3. ura (7. A) 
 
Navodila za športno vadbo najdeš v spletni učilnici Športna vzgoja. 
 

LUM 7. A: sreda, 10. 2. 2021, 3. ura 
7. B: petek, 12. 2. 2021, 1. ura 
Vsi, ki še niste opravili likovne naloge  preteklega tedna  POSODA IZ SLANEGA TESTA, 
prosim, naredite to ta teden. Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš 
predmet  LIKOVNA UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 7. 
 

TIT 7. A: petek, 12. 2. 2021, 3. ali 4. ura 
7. B: četrtek, 11. 2. 2021, 3. ali 4. ura 
V spletni učilnici Tehnika in tehnologija 7,  poglavje 1, odpri KVIZ o umetnih snoveh in 
ga reši. 
Nato si oglej filma o izdelavi izdelka iz akrilnega stekla in obeska iz PE (politilen) prahu. 
https://www.youtube.com/watch?v=7tqQ4oIJlZo 
https://www.youtube.com/watch?v=PNlbjdNhp5c&t=13s 
 

 

IZBIRNI PREDMETI (obvezni in neobvezni) 
 
 

N2N 
Nemščina 

Sreda, 10. 2., 7. ura 
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 
 
Petek, 12. 2., 6. ura 
Pouk bomo izvedli preko videokonference. Vabilo boš prejel/a na svoj elektronski 
naslov. 
 

IŠP (fantje) 
 

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

FI1, FI2 
 

Četrtek, 11. 2. 2021, 6. in 7. ura 
Za prvo uro boš prejel/a vabilo na videokonferenco, navodila za drugo uro pa bodo 
objavljena v spletni učilnici Francoščina 1, v poglavju 1. Glej mapo Četrtek, 11. 2. 
2021. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7tqQ4oIJlZo
https://www.youtube.com/watch?v=7tqQ4oIJlZo
https://www.youtube.com/watch?v=7tqQ4oIJlZo
https://www.youtube.com/watch?v=PNlbjdNhp5c&t=13s
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385


5 
 

LS1 Sreda, 10. 2., 6. ura 
Vsi, ki še niste opravili likovne naloge  preteklega tedna  ILUSTRACIJA MALO 
DRUGAČE, prosim, naredite to ta teden. Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni 
učilnici. Izbereš predmet  LIKOVNA UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 7. 
Nato odpreš zadnje poglavje, kjer piše LIKOVNO SNOVANJE. 
 

UBE Četrtek, 11. 2. 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, 9. 2. 2021, 6. ura 

Pobrskaj po spletni strani https://novice.si/page/, izberi si eno izmed novic, 
povezanih s Celjem, in napiši kratko poročilo. Poročilo pošlji na moj e-naslov. 
 

 

https://novice.si/page/

