
7. razred 
slovenščina 
 

7. A RAZRED 
 
Učenci, v naslednjih urah bomo obravnavali umetnostna besedila. 
Brali, analizirali in poustvarjali boste z naslednjimi besedili: 
 

 Prežihov Voranc: Potolčeni kramoh 

 Borut Gombač: Rumena in modra nogavica 

 Leopold Suhodolčan: Narobe stvari v mestu Petpedi 

 Daniel Pennac: Pasje življenje 

 
Še vedno utrjujete in ponavljate pojme: 

 umetnostno besedilo, 

 književne zvrsti – pesništvo, pripovedništvo, dramatika, 

 avtorsko/umetno in ljudsko besedilo, 

 pravljica, 

 pripovedka, 

 basen, 

 Prežihov Voranc, 

 črtica. 

V berilih na strani 14 boste brali delo Daniela Penaca, Pasje življenje. Po branju v 

zvezek napiši naslov DANIEL PENAC: PASJE ŽIVLJENJE. 

Navodilo za delo 

V zvezek, kamor si napisal naslov, napiši, kaj lahko poveš o deklici na podlagi 
njenega vedenja, je po značaju morda podobna tebi ali kakšnemu tvojemu 
prijatelju. Napiši zaokroženo besedilo. 
 
7. b  
Realizirali bomo 3 šolske ure. 
- Zaimki (navodila so v prilogi)  
 
Izjemoma bomo uro v aplikaciji Teams izvedli v ponedeljek, 11. 5., ob 10.30.   

matematika 
 

1. URA in 2. ura: USTNO SPRAŠEVANJE – ponavljajte in utrjujte za ustno 
spraševanje. Kdor je bil že vprašan, lahko ponovi snov za nazaj. 
3.  in 4. URA: OBSEG IN PLOŠČINA PARALELOGRAMA 
Razlago, tabelsko sliko ter vaje z rešitvami najdeš v dokumentu 
7r_o_p_paralelograma.pdf. 

 
DODATNI POUK MATEMATIKE: Evropski matematični kenguru je prestavljen za 
nedoločen čas. Da bi vam čas do tekmovanja hitreje minil, se učenci na tekmovanje 
lahko pripravljate preko spleta.  
Spletna stran: 
https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx 
Izberite tekmovalno skupino in veselo reševanje vam želim. 

tuji jezik 
 

Pozdravljen/a! Za ta teden te čakajo naslednji izzivi: 
 
1.ura  
V zvezek si zapiši naslov velik naslov ENTERTAINMENT. Spodaj kot podnaslov napiši TV 
PROGRAMMES. Nato v učbeniku na str. 68 poslušaj nalogo 1a. V zvezek besedišče prepiši in 

https://www.dmfa.si/Tekmovanja/Kenguru/SpletnoTekmovanje.aspx


prevedi. K vsakemu programu zapiši primer npr. a quiz show – kviz – Who wants to be a 
millionaire?   
 
Potem poslušaj še str.68/2.nal. 
  
2.ura  
V DZ reši str. 54/nal. 1. 
Nato poslušaj in preberi 3.nalogo v učbeniku na str.68. Odgovori na vprašanja v zvezek.  
 
Ko prebereš, se vrni k DZ in reši nalogo 54/2. Besede v okvirčku prepiši v zvezek in prevedi 
s pomočjo spletnega slovarja PONS. 
 
3.ura  
Ura v živo –  

 7. A  v petek, 15.05.2020 ob 10.uri na TEAMS. 

 7.B  v petek, 15.05.2020 ob 11.uri na TEAMS.. 
 

Well done, have a nice weekend  

likovna 
umetnost 
 

OBLIKOVANJE NA PLOSKVI 
Slikanje z barvami iz narave  
Priloga LUM_7_slikanje 

glasbena 
umetnost 
 

7. A: 
Johann Sebastian Bach, 2. del  
Napotki so v prilogi. 
 
7. B: 
V torek, ko imamo na urniku GUM, imate športni dan.  
Delo (Johann Sebastian Bach, 2. del)  
lahko opravite ta ali naslednji teden  

geografija 
 

13. šolska ura: Družbene značilnosti Vzhodne Evrope in Severne Azije 

14. šolska ura: Vzhodna Evropa in Severna Azija – ponavljanje in utrjevanje 
- uporaba učbenika, zvezka in atlasa 
- zapis v zvezek 
- sodelovanje v Teams učilnici Geografija 7. razred (ustno ocenjevanje znanja 

za posameznike) 
Vsa podrobna navodila najdete pod to preglednico, v Wordovi datoteki 
Geografija_7r_8_teden. 

zgodovina 
 

1. Ura: S pomočjo dl preverite svoje znanje. 
2. Ura: Videokonferenca-ocenjevanje znanja. Petek, 15. 5. 2020, 7. a -8.00, 7. b 

9.30. (Teams) 
 

domovinska 
in 
državljanska 
kultura in 
etika 
 

7. šolska ura: Izdelovanje referatov, ponavljanje in utrjevanje  
- izdelovanje referatov o verstvih 
- ponavljanje in utrjevanje, priprava na preverjanje znanja 
 

Vsa podrobna navodila najdete pod to preglednico, v Wordovi datoteki 
DKE_7r_8_teden. 

naravoslovje 
 

 

Upam, da ste uživali v raziskovanju morja in morskih živali. Ne pozabite - referat je 
potrebno oddati do 13. maja 2020. 

 
 

Sedaj pa začenjamo z drugim ekosistemom, ki ga vsi prav dobro poznamo.  
 

2. Ekosistem: GOZD (nov naslov v zvezku) 



 

Naše delo bo potekalo na terenu. S pomočjo delovnega lista (priloga na naši spletni 
strani) bomo raziskovali ekosistem gozd ter opazovali rastline, živali in ostala živa 
bitja, ki jih najdemo v njem. Izpolnjen delovni list pa boste nato prilepili v zvezek. 
 
Pri opazovanju bodite natančni in si vse natančno zapišite ter poslikajte.  
 
 
                                          

P.S: Dragi učenci.  
 

Spremljajte našo spletno učilnico v Teams-ih.  
                                                                                                            Sabina Rozina 

tehnika in 
tehnologija 
 

7. a      B skupina  
Prevodniki in izolatorji 
Zaporedna vezava treh žarnic 
Na povezavi https://fizikalne.simulacije.si/2015/10/31/enosmerni-elektricni-krog/ 

boste v električni krog dodajali različne snovi/predmete. Spoznali boste, kdaj 
žarnica sveti. 
V predstavitvi powerPoint najdete vsa potrebna navodila. Najprej ponovite potek, 
potem pa pričnite s praktičnim delom.  
 
7. b  B  skupina 
Električni krog  
Na povezavi https://fizikalne.simulacije.si/2015/10/31/enosmerni-elektricni-krog/ 

se boste naučili vezati žarnico, baterijo in stikalo v električni krog. Spoznali boste, 
kdaj električni tok teče in ugotovili vlogo stikala v električnem krogu. 
V predstavitvi powerPoint najdete vsa potrebna navodila. Najprej si oglejte potek 
vezave elementov v električni krog, potem pa pričnite s praktičnim delom. 
Sporočite, kako vam je šlo. 

šport 
 

Glej prilogo. 

ŠPORT 7. a 
 

1.ura:  MALA ODBOJKA: SPODNJI ODBOJ 
 

 OGREVANJE: ogrej se z lahkotnim tekom in gimnastičnimi vajami(kot v šoli). 
 GLAVNI DEL: ponovi zgornji odboj: 

- spodnji odboj v zrak (nad glavo 15x),  
-spodnji odboj v steno (15x). 
- spodnji odboj v paru (15X).  Pazi na položaj rok in nog. 

                 https://www.youtube.com/watch?v=_YzTUbrsjmM 
 ZAKLJUČNI DEL: sprostitvene vaje za zgornji del telesa. 

 
Pošlji mi kakšno fotografijo ali video, kako vadiš (karla.oven@osferdavesela.si). 

izbirni 
predmet 
 

OGL 
Obdelava lesa 
V domači delavnici poišči orodja, stroje in pripomočke za obdelavo lesa. Izdelaj 
razpredelnico, v katero boš vpisal ime orodja in uporabo/kateri delovni operaciji je 
namenjeno/čemu služi. Lahko pripišeš staro domače ime orodja. Fotografiraj 
kakšno staro orodje ali pripomoček. 
Izdelek po lastni zamisli še niste vsi oddali. 

IP – ŠAH 2 
(7., 8., 9.r. ) 

1. Oglej si nekaj potez kako matirati ali remizirati v šahu. Nauči se jih in jih 
uporabi v igri z nasprotnikom. 
https://www.chess.com/sl/pravila-sah#special-rules 
Pošlji mi kakšno fotografijo ali video, kako vadiš (karla.oven@osferdavesela.si). 
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izbirni 
predmet 
nemščina 

Glej navodila na PPT: 
https://drive.google.com/file/d/1gxKJoULFjraNP6mfH6cuQzy8eDQCtTKz/view?usp=sharing  

 

izbirni 
predmet 
 

IP  MATEMATIČNA DELAVNICA 
Čakam na rešitve iz prejšnjega tedna . 
SUDOKU 
Na internetu si poišči igro Sudoku ali si na telefon naloži brezplačno aplikacijo 
Sudoku. Uživaj v igranju igre. Naj bo zahtevnost primerna tebi. 

Mladinski 
pevski zbor 
 

GLASBA MI JE VSE 

Navodila so v prilogi. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gxKJoULFjraNP6mfH6cuQzy8eDQCtTKz/view?usp=sharing

