
    

DELO NA DALJAVO_7. razred_19. do 23. 10. 2020 

Predmet  Vsebina Opombe  

Slovenščina Navodila za delo imajo učenci zapisana v zvezku. 
Preberejo besedilo v poglavju Zgodovina nas uči v 
DZ, str. 44 in 45. Rešujejo naloge v DZ (od 2. do 
16.).  

 

Matematika 1. V četrtek, 22. 10. 2020, reši kviz v spletni učilnici. 
2. Reši naloge iz učnih listov v zvezek.  
3. Če želiš dodatno utrjevati znanje, poiščeš učne 

liste v spletni učilnici. 
4. V spletni učilnici so tudi naloge za dopolnilni in 

dodatni pouk. 

 

Angleščina Preberi tekst na strani 108 v delovnem učbeniku. 
Vse besede, ki so ti neznane, jih poišči v slovarju, 
prepiši in prevedi. Prav tako reši naloge 1, 2, 3 in 4 v 
učbeniku. Vse naloge zapiši v zvezek pod naslovom 
MY MUM IS MY TEACHER. 4. nalogo delaš 
samostojno: zapiši nekaj povedi prednosti in slabosti 
šolanja na domu in v šoli. Pomagaj si s frazami iz 
okvirčka.  

Kot dodatno 
nalogo še 
vedno lahko 
objavite 
angleške meme 
v aplikaciji 
Teams (sploh 
tisti, ki tega še 
niste storili).  

Likovna 
umetnost 

Naslikaj ali nariši jesen. Uporabi risala, ki jih imaš 
doma. Lahko je pokrajina, detajli, tvoji občutki … Naj 
bo - tvoja jesen. 

 

Glasbena 
umetnost 

V DZ in učbeniku  preberi učno snov o 
GREGORIJANSKEM KORALU. V zvezek zapiši 
povzetek. Prav tako v DZ preberi značilnosti 
SILABIČNEGA IN MELIZMATIČNEGA PETJA in v 
zvezek zapiši značilnosti.  

 

Geografija Učbenik, str. 24/25; preberi, preriši prerez  
vulkana na strani U-25; razloži pojme POTRES, 
KRATER, STOŽEC, LAVA, MAGMA, 
SEIZMOGERAF. Odgovori: kako določimo moč 
potresa? 

 

Zgodovina Mezopotamija 
Učbenik stran 18 in 19. Preberi snov o Mezopotamiji 
in si v zvezek naredi zapis po točkah. Ne pozabi na 
pomembne besede, ki so zapisane z rdečo barvo, 
poglej slike in zanimive podatke v poglavju ALI VEŠ.  
Reši vaje v DZ na strani 20 in 21 (naloga 4 se 
nadaljuje na stran 22). 

 

Domovinska 
in 
državljanska 
kultura in 
etika 

Jaz v oddelčni skupnosti 
Delovni zvezek stran 14 do 17.  
Preberi snov in reši vse naloge. Odgovori na vsa 
vprašanja pisno, četudi kje piše, da jih rešiš ustno ali 
v skupini s sošolci.  
Iz učbenika na strani 18 v zvezek prepiši besedilo 
naloge 18: Kaj povezuje člane oddelčne skupnosti.  
V DZ na strani 13 nariši razredni grb.  

 

Naravoslovje V učbeniku preberi učno snov RAZNOLIKOST NA 
ZEMLJI 
(stran 6 in 7). 

 



    

Zapišite povzetek  v zvezek. 

Tehnika in 
tehnologija 

7.a - Silič: PRAVOKOTNA PROJEKCIJA 
DZ str. 19 in 21. (rešitve so v spletni učilnici za 
tehniko 7). Če želiš dodatno utrjevati znanje, poiščeš 
učne liste v spletni učilnici. 
Ključ: TIT72020 
7.c - Silič: UMETNE SNOVI 
V spletni učilnici za TIT 7 si preberi PPT in poglej 
video - Umetne snovi in v zvezek naredi miselni 
vzorec. 
Ključ: TIT72020 
7. c - Vera Kožuh: Učenci na osnovi do sedaj 
pridobljenega znanja in rešenega primer v DZ na 
strani 9, rešijo primere v DZ od strani 10 do strani 
17. 
7. a - Koren: UMETNE SNOVI 
Učenci narišejo v DZ (str. 51) načrt  za propeler in 
podstavek ročne svetilke. 

 

Šport Bodite telesno aktivni vsak dan najmanj 30 minut. Pri 
aktivnostih se morate zadihati in preznojiti (tek, hoja, 
kolesarjenje, rolanje...) 
Vadi plank(desko). 

 

IP - NEM Navodila za delo bomo zapisali pri pouku v zvezke.  

IP - RGT Nariši šahovsko figuro v programu SketcUp in jo 
oddaj v spletno učilnico. 

 

IP - SPH Speči poljubno pecivo (ob prisotnosti staršev). 
Fotografijo in recept  pošlji na moj e-mail. 

 

IP - OGL 7. a, 7. c - Koren: Učenci rešijo naloge v DZ str. 8 in 
9. 

 

IP - FVZ  Oglej si kakšen promocijski video šole. Npr.:  
https://trebnje.os-trebnje.si/2020/01/promocijski-
video/ 
https://www.youtube.com/watch?v=czhX6w7Bf3U&fe
ature=youtu.be 
Napiši scenarij za promocijski 2-3 minutni  video 
naše šole, ki ga bomo posneli za projekt Erasmus+ 
KA229. Piši po korakih. Kaj bi posneli na začetku, 
katere šolske dejavnosti, kakšna bi bila lokacija 
snemanja, kdo bi bil na posnetkih.  

Svoje ideje 
zapišite in mi 
pošljite na mail 
ali v skupino 
FVZ na 
aplikacijo 
Teams. 

IP - UBE Spletno iskanje: navodila boš prejel/a po elektronski 
pošti in v skupini na aplikaciji Teams. 

 

Želimo ti uspešno delo. 

Učitelji so dosegljivi na elektronskih naslovih, če jih morda želiš kaj vprašati. Pri 

vsakem predmetu reši vsaj nekaj nalog. Če se ti zatakne in ne znaš dalje, piši 

učitelju, da ti bo pomagal.  

Pazite na svoje zdravje in upamo, da se po počitnicah vidimo v šoli.  

Maribor, 16. 10. 2020                                                               Učiteljski zbor 
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