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7. C, UČNO GRADIVO ZA 25. 3. 2020 
 
DOPOLNILNI POUK MATEMATIKE 7 
 
Utrjevanje odstotkov (gradivo je objavljeno tudi v spletni učilnici v eAsistentu) 
 
1. V zvezek za matematiko napiši naslov: DOPOLNILNI POUK 7, UTRJEVANJE ODSTOTKOV, 25. 3. 

2020 

2. Preglej si rešene primere na spodnjih slikcah.  
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3. Naslednje naloge prepiši v zvezek in jih reši. Rešene naloge slikaj in mi jih pošlji na mejl: 

andreja.spajzer@gmail.com ali pa rešitev oddaj v spletni učilnici. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:andreja.spajzer@gmail.com
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ŠPORT – dekleta 
 
ŠPORT :  SREDA, 25.3.2020 

 

1) OGREVANJE  

 

7 poljubnih gimnastičnih razteznih vaj,  

ki jih izvajamo pri urah športne vzgoje 

 

 

 

 

2) GLAVNI DEL 

 

- Počepi s poskokom 10x 

- Izpadni korak naprej leva in desna noga izmenično 10x 

- Sklece 10x 

- ''Mountain climber'' 20 sekund (slika 4) 

- razovka ( lastovka ) na eni nogi, nato še na drugi 

 

 

 

3) ZAKLJUČNI DEL  

 

- Pozdrav soncu 

 

 

 

 

 

 

Ko končaš z vajami, pojdi do svoje mamice in jo objemi. Danes je namreč materinski dan, ne pozabi.😊 
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ANGLEŠČINA 
 
 
Pozdravljen učenec/učenka 7. c razreda, 

v spletni učilnici že imaš navodilo za dve šolski uri za torek, 24. 3. 2020. 

Spodnje navodilo je namenjeno delu za dve šolski uri, za sredo 25. 3. in četrtek, 26. 

3. 2020. Navodilo najdeš tudi v spletni učilnici. 

 

V zvezku že imaš učni list s pravili za stopnjevanje pridevnikov (COMPARISON OF 

ADJECTIVES).  

Ponovi pravila od točke 1. do 4. ter rešuj vaje v delovnem zvezku: 

stran 104/ naloga 7 a, 7b, 7c, 7d 

stran 105/ naloga 8 

stran 106/ nalogi 9, 10, 11 

stran 107/ naloga 12 

 

V naslednjem tednu dobiš rešitve za naloge. 
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GEOGRAFIJA (gradivo je objavljeno tudi v spletni učilnici) 
 

 

 V zvezek napiši nov naslov: ALPE 

 

 Odpri učbenik na strani 45 in atlas na strani 70.  

 Preberi besedilo v učbeniku str. 45.  

 

 Napiši podnaslov LEGA IN NASTANEK ALP  in prepiši spodnje besedilo: 

1. Alpe so največje evropsko gorovje. Segajo v velikem loku od Genovskega zaliva na JV do 

Panonske nižine na V.  

2. Nastale so iz usedlin, ki so se v srednjem Zemljinem veku nalagale v takratnem morju med 

Afriško in evrazijsko tektonsko ploščo.  V novem Zemljinem  veku je začela Afriška 

plošča drseti proti Evrazijski in usedline so se začele gubati in dvigovati. Nastale so Alpe. 

Ker so nastale v novem Zemljinem veku jih imenujemo mladonagubano gorovje.  

3. Ker so pritiski pri gubanju potekali od juga proti severu, imajo Alpe izrazito slemenitev v 

smeri zahod–vzhod. To slemenitev imenujemo alpska slemenitev.  

4. Preriši spodnjo skico in prepiši razlago besede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Iz učbenika str. 46 zgoraj preriši 1., 3. in 4. skico (Nastanek Alp) in prepiši besedilo pod 

skicami.   
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MATEMATIKA (gradivo je objavljeno tudi v spletni učilnici) 
 
 
PROCENT ALI ODSTOTEK - nadaljevanje (učbenik od str. 172 – 177), datum 

 

1. V zvezek napiši naslov: VAJA 

2. Natančno preberi in v zvezek prepiši rešena primera s strani 176.  

3. Za utrditev prepisanega v zvezek reši še naloge N 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11/ str. 176, 177. Če ti 

ostane še kaj časa, reši nalogo N 14/str. 177. 

Obvezno preveri pravilnost rešenih nalog. 

Če naletiš na težavo pri kateri od nalog, mi lahko pišeš. 

 

Za dodatno utrjevanje procentov ti predlagam, da rešiš še katero od  nalog iz  

Zbirke nalog, 1. del: 

A:  N 1, 2, 3, 6/ str. 150 

B:  N 1, 2, 3/ str. 156 

C:  N 1/ str. 163 
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SLOVENŠČINA 

Odisej na otoku Kiklopov 

Dragi učenci, 

ker ste se v veliki meri že pridno odzvali, verjameva, da bomo lahko v nadaljevanju lepo 

sodelovali v spletni učilnici. 

Za danes se še ne bomo premaknili na novo pripovedko. Prejšnji teden ste se samostojno 

ukvarjali s pripovedko Odisej na otoku Kiklopov. Med drugim ste imeli nalogo, ki je 

zahtevala, da napišete obnovo. 

Tisti, ki ste to storili, vas prosiva, da nalogo oddate v spletni učilnici, če ti še ne gre, lahko 

tudi na mail učiteljice. 

Tisti, ki obnove še niste napisali, pa bo sedaj skrajni čas, da to storite. V četrtek gremo 

namreč s snovjo naprej. 

Torej, zapiši obnovo odlomka Odisej na otoku Kiklopov in jo oddaj v spletni učilnici. Hkrati 

ponovi vse, kar si se ob obravnavani pripovedki naučil/-a. Ne pozabi tudi na Homerja. 

Več gradiva in navodil za delo  te čaka v spletni učilnici za slovenščino, kjer te 

pričakujeva … 

… učiteljici Marija Kronovšek in Karmen Zupanc (odvisno, katera te poučuje). 

 
 
 
ŠOLSKO NOVINARSTVO 
 
 

Dragi šolski novinarji/drage šolske novinarke, 

ena od dobrih lastnosti novinarjev je tudi prilagodljivost. Torej bomo naše delo prilagodili 

trenutnim razmeram. 

Za ta teden ti še pripravljam navodila na tem mestu, kasneje te pričakujem v spletni 

učilnici, kjer se mi lahko pridružiš že danes. 

In kaj moraš narediti? 

Napiši, kako poteka tvoj delovni dan doma. Kako si organiziral/-a svoje delo? 

Je delo od doma težje ali lažje, kot če sediš v razredu? Vse to naj te vodi pri 

zapisu kratkega besedila z naslovom »Delo od doma«. 

Zapis lahko oddaš v spletni učilnici (je zaželjeno) ali pa mi ga pošlješ na 

karmen.zupanc@gmail.com. 

Se vidimo v spletni učilnici 
 
 

mailto:karmen.zupanc@gmail.com
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INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ 
 
Gradivo za ISP najdeš v spletni učilnici. 
 

 
 
 
DOMAČE DELO UČENCEV PRI NARAVOSLOVJU, 23.3. (2 uri) in 24.3.2020 (1 ura) 

Dragi naravoslovci 7. C, 

posredujem gradivo, ki je v spletni učilnici in na spletni strani šole objavljeno že od 

ponedeljka. Veseli me, da ste se v veliki meri že pridno odzvali in verjamem, da bomo 

skupaj zmogli. Pričakujem te v spletni učilnici, kjer objavljam novičke, vprašanja, 

dodatne naloge, in kjer se lahko »slišimo«. 

Čuvajte se in ostanite zdravi, 

učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

________________________________________________________________________ 

Naslov v zvezek:  Okolico lahko zaznavamo - ČUTILA 

 

S pomočjo učbenika na str. 96-97 odgovori na vprašanja. Vprašanja in celotno 

odebeljeno besedilo prepiši v zvezek. Razdelila sem jih po delčkih na podoben način 

kot so odstavki v učbeniku. V poševnem tisku so podvprašanja in usmeritve, ki so ti v 

pomoč pri iskanju odgovora (lahko jih prepišeš v zvezek, ali le odgovoriš na njih). Želim ti 

veliko uspeha pri delu! 

 

1. Živali spremembe v okolju zaznavajo z različnimi čutili.  

a) Katerih 5 čutov imamo ljudje?  

b) Zakaj vsi organizmi nimamo vseh čutil za zaznavanje dražljajev? 

 

2.  ZAZNAVANJE SNOVI / Kako delujeta čutili za zaznavanje snovi – VOH in OKUS?  

- S katerim organskim sistemom sta povezani? 

- Kako okušajo ribe, človek? 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fmuzoleiladjelti.blogspot.com%2F2013%2F11%2Fgedeeltelijk-bereikt-doel-1.html&psig=AOvVaw01oH3gOk7NsInPCw7Oa5m7&ust=1584913122867000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJiCkc_DrOgCFQAAAAAdAAAAABBF
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-  Zakaj imajo kopenski organizmi vedno vlažno nosno sluznico? 

 

3. MEHANSKO ZAZNAVANJE / Tresljaji se prenašajo po trdni podlagi, v vodi in v 

zraku. Sposobnost zaznavanja tresljajev imenujemo SLUH.  

a) Zakaj imamo dvoje ušes?  

b) Opiši, kako deluje naše uho (po zaporedju naštej dele ušesa, skozi katere potuje 

zvok). Pomagaj si z  animacijo:  https://www.youtube.com/watch?v=2OmK1JCbE8M 

(posnetek do 1,40 minute).  

c) Kje imamo ravnotežnostni organ in zakaj je pomemben? 

č) Zakaj je pomembna pobočnica pri ribah? Preriši postrv in označi pobočnico. 

 

4.  SVETLOBA IN BARVE 

a) Z očmi gledamo, z možgani vidimo. Pojasni trditev. 

b) Kakšne oči imajo pajki, školjke, hobotnice, žuželke in jamske živali? 

c) Opiši, kako deluje naše oko? Pomagaj si s posnetkom Ugriznimo v znanost: 

https://www.youtube.com/watch?v=W0UZrSBzMTA . 

č) Kako optične prevare lahko prevarajo tvoja čutila? Oglej si nekaj primerov:  

http://www.raziskovalec.com/opticne-prevare.htm.  

d) Dejavnost: Poišči kak trik na sebi, ko nas čutila prevarajo. 

          

5. DRUGE OBLIKE ZAZNAV 

a) Zakaj se štorklje selijo? Kaj jim omogoča, da se spomladi vrnejo? 

Preberi prispevek: Ptice imajo notranji kompas http://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/2913 

. 

b) Nekatere kače zaznavajo infrardeče sevanje. Zakaj je to koristno? 

Kako vidijo živali? https://citymagazine.si/video/svet-skozi-oci-zivali-kako-vidijo-zivali/  

c) Kako vidijo žuželke?  

Film simulacija čebeljega vida: https://eucbeniki.sio.si/nar7/2014/index4.html 

č) Opiši, kako se vid orla razlikuje od vida človeka in soma in zakaj. 

 

Priporočam še ogled zanimivosti: 

- Film Vodni krog (človeška ribica): https://www.youtube.com/watch?v=kCSvvhXFwz8 

https://www.youtube.com/watch?v=2OmK1JCbE8M
https://www.youtube.com/watch?v=W0UZrSBzMTA
http://www.raziskovalec.com/opticne-prevare.htm
http://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/2913
https://citymagazine.si/video/svet-skozi-oci-zivali-kako-vidijo-zivali/
https://eucbeniki.sio.si/nar7/2014/index4.html
https://www.youtube.com/watch?v=kCSvvhXFwz8
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- Film SOS Proteus: https://www.youtube.com/watch?v=9PrxfFgnSVM 

- S kretnjami, v znakovnem jeziku, pokaži svoje ime. Abeceda je na strani: 

https://www.znakovnijezik.si/znakovni-jezik 

- Infodrom: Svetovni dan bele palice: https://www.youtube.com/watch?v=LlTUwy4oal8   

- Infodrom: Anja spregovori o slepoti: https://www.youtube.com/watch?v=OQdTLsDqm-s 

- Ugriznimo znanost, Skrivnostni vid: https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-

znanost/174641954 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9PrxfFgnSVM
https://www.znakovnijezik.si/znakovni-jezik
https://www.youtube.com/watch?v=LlTUwy4oal8
https://www.youtube.com/watch?v=OQdTLsDqm-s
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174641954
https://4d.rtvslo.si/arhiv/ugriznimo-znanost/174641954

