
0. DOP MAT /ŠZZ 

DOP MAT  

RAČUNANJE DELA CELOTE 

1. Še enkrat si poglej in dobro preberi razlago, kako lahko izračunaš delež. 

 

 

 

2. Izračunaj naloge v zvezek. Na koncu spet slikaj in pošlji rešitve. Rešitve lahko prilepiš v kanalu 

ali pa v spletni učilnici, kjer bo pripravljen prostor. Lahko tudi pošlješ na mejl, če ne bo šlo v 

easistentu. 



 

ŠZZ 

UVODNI DEL: 

Kroženja 10x 

- Glava, ramena, roke, komolci, zapestja, boki, kolena, gležnji 

Razno 10x 

- Zasuki, odkloni, zamahi z rokami gor-dol, zamahi z nogo naprej, izpadni koraki naprej 

izmenično L-D 

GLAVNI DEL: 

S pomočjo računalnika, tablice ali mobitela klikni na spodnjo povezavo in sledi...in uživaj! 

https://www.youtube.com/watch?v=X3q5e1pV4pc 

ZAKLJUČNI DEL: 

Raztezne vaje- iz vsake vrstice izberi tri vaje in položaj zadrži 15 sekund 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X3q5e1pV4pc


*DODATNO (po žeji) 

10x vojaški poskoki 

20x sklece 

1 min položaj mizica (plank) 

1. DKE 

Navodila za delo za obe uri v tem tednu so tudi v spletni učilnici. 

Naslov je še vedno: Človekove pravice 

Preberi besedilo v učbeniku, str. 40. 

1. Izpiši imena treh dokumentov, v katerih so zapisane človekove pravice. Dopiši letnice, ko so bili 

sprejeti. 

2. Kakšna je razlika med deklaracijo in konvencijo? 

3. Zakaj so ti dokumenti sploh nastali? 

4. Obišči spletno stran: https://www.gov.si/teme/temeljni-akti-republike-slovenije/ 

in odpri datoteko z Ustavo RS. Poglej samo, koliko členov ima in to zapiši. 

5. Obišči https://www.us-rs.si/strip/ in preglej ustavo, kot je predstavljena otrokom. 

Zapiši, katere človekove pravice so v njej zapisane (izberi jih vsaj 5). 

6. Odpri spletno stran Varuha človekovih pravic: www.varuh-rs.si/. 

7. Ugotovi, s čim se ukvarja ta institucija. 

Poimenuj trenutnega varuha človekovih pravic. Kaj je po poklicu? Koliko namestnikov ima? 

Pojasni besedo ombudsman (glej pod zavihkom O nas/Zgodovina institucije/Izvor institucij 

ombudsmana). 

Ponavljaj za nazaj: https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_7r.html 

2. TJA 

Dragi učenec/ učenka 7. a! (1. 4. 2020) 
 
Ker je danes prvi april (April Fool's Day) upam, da ste se že kaj pošalili ali da se je kdo pošalil z vami. 
Sedaj pa brez šale na delo. 
 
 - Najprej si enkrat preberi besede v slovarju, ki si jih zapisal/a včeraj. 
 
 - V učbeniku na strani 99 ustno prevedi povedi iz Fun-tastic. 
 
 - Pripravi si fotokopijo, kjer je stopnjevanje pridevnikov oz. jo imaš objavljeno v spletni učilnici dne 24. 
3. 2020. Preberi si točko 5. Kot vidiš imamo v angleškem jeziku tudi nepravilno stopnjevanje 
pridevnikov. Te pridevnike se moraš naučiti na pamet. Sedaj si jih nekajkrat preberi in potem reši 
spodnje vaje. 
 
 - Učbenik: stran 103/ naloga 8a – zapiši 6 povedi. Uporabi pridevnika good in bad. 
Npr. Nike trainers are better than Reebok. Grapes are worse than cherries. Levi's jeans are the best. 
 
 - Učbenik: stran 103/ naloga 9 – zapiši pet povedi. 
Npr. In English Daisy is the best. In Maths Sue is the worst. 
 
 - Delovni zvezek: stran 107/ naloga 13; stran 109/ naloga 16 
 
That's all. Have a nice day. 

https://www.gov.si/teme/temeljni-akti-republike-slovenije/
https://www.us-rs.si/strip/
http://www.varuh-rs.si/
https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_7r.html


3. SLJ 

Po Ovidu: Dedal in Ikar, prva letalca 

Dragi sedmošolci! 

Lotevamo se že tretje bajke, in sicer bajke o prvih letalcih. Osrednji osebi sta Dedal in njegov sin Ikar. 

Razmisli, kdo je letalec, nato pa se loti branja odlomka, ki ga najdeš v berilu pod zgoraj zapisanim 

naslovom. 

 

Ko boš besedilo prebral/-a, se loti dveh kratkih nalog. 

1. Zapiši pet manj znanih ali zanimivih besed in jim pripiši razlago. Pomagaj si z 

razdelkom Male učenosti in SSKJ. 

2. Sestavi tri vprašanja, povezana z vsebino prebrane zgodbe. Pripiši tudi odgovore. 

 

Nalogi zapiši v zvezek, kamor najprej seveda zapiši naslov. 

Še vedno pa toplo vabljen/-a v spletno učilnico. 

Učiteljica Marija Kronovšek 

Čas trajanja zadane naloge: Branje največ 10 min, besede in vprašanja 10 min. 

4. MAT 

RAČUNANJE CELOTE (učbenik od str. 181 – 184), 30. 3. 2020 

1. V zvezek napiši naslov: RAČUNANJE CELOTE 
Ob naslovu obvezno zapiši datum. 

2. Ponovimo: Odstotek ali procent je delež od sto.  

 

  ALI računanje s sklepanjem 

      Odstotek del celote 

      100 % ………….. 200 

   : 10        : 10 

      10 %    

Pri obeh postopkih pridobimo enak končni rezultat. Delež, ki ga izračunamo, nima več zapisanega 

znaka za odstotek! 

3. Ponovili smo snov prejšnje ure, to je računanje dela celote. Danes se bomo naučili RAČUNANJE 

CELOTE. Najprej natančno preberi razlago, potem pa si jo prepiši z barvami v zvezek. 

Želimo izračunati koliko znaša celota, če 9 % predstavlja 27 kg.  

Matematičen zapis je    ali 

 ali   



  

Lotimo se reševanja s sklepanjem: 

      odstotek  del celote 

      9 % ……………..….. 27 kg 

    : 9       : 9 

      1 %……………..…..   3 kg 

 

                   

      100%……………..….. 300 kg 

Celota torej predstavlja 300 kg. 

 

4. Iz učbenika preberi navodilo pod naslovom Računanje celote. 

Prepiši rešen primer 4 s strani 182. 

 

5. Po postopkih, ki si si jih pogledal, reši nalogi  1 in 9 na strani 184. 

Obvezno preveri pravilnost rešenih nalog. 

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

5. MAT 

REŠEVANJE BESEDILNIH NALOG Z ODSTOTKI, 1. 4. 2020 

(učbenik od str. 181 – 184) 

 

6. V zvezek napiši naslov: REŠEVANJE BESEDILNIH NALOG Z ODSTOTKI 
Ob naslovu obvezno zapiši datum. 
 

7. Do sedaj smo se naučili računati del celote in računati celoto. Sedaj pa bomo to znanje uporabili 

pri reševanju nalog z besedilom. To so naloge iz vsakdanjega življenja. 

Prepiši rešene primere v zvezek: 

 

 

 

 

a) Število 180 povečaj za 20 odstotkov njegove vrednosti. Katero število dobiš? 

Lotimo se reševanja s sklepanjem: 

      odstotek  del celote 

      100 % ……………..….. 180 

    : 5       : 5 

      20 %……………..…..     36 



       

Ker se število poveča, 180 prištejem 36 in dobim povečano število. 

 

Odgovor: Dobim število 216. 

 

b) 60 cm širok pulover se bo po pranju skrčil po širini za 4 %. Izračunaj njegovo širino po 

pranju. 

      odstotek  del celote 

      100 % ……………..….. 60 cm 

    : 100            : 

100 

      1 %……………..…..     0,6 cm 

                         

 

      4 %……………..…..     2,4 cm 

       

Ker se pulover skrči, bo ožji.   

Odgovor: Širina puloverja po pranju bo 57,6 cm.  

 

8. Iz učbenika preberi prepiši rešen primer 3 s strani 182. Prepiši tudi besedilo naloge. 

 

9. Sedaj pa se loti reševanja nalog iz učbenika na strani 183 in sicer: 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 

Obvezno preveri pravilnost rešenih nalog. 

6. ŠNO 

Dragi šolski novinarji/drage šolske novinarke, 

Prejšnji teden ste se skoraj vsi že odzvali v spletni učilnici. Zapisali ste, kako poteka vaš dan sedaj, ko 

morate biti doma. Vaši zapisi so bili tudi objavljeni na osrednji spletni strani šole. 

Današnja naloga je povezana z današnjim dnem, 1. aprilom. Kako imenujemo prvi april? Kaj je 

zanj značilno? Kaj ljudje na ta dan radi počnejo? Lahko poiščeš tudi kakšen zanimiv zapis o 1. 

aprilu na spletu. Vse skupaj oblikuj v povezano besedilo. 

Zapis lahko oddaš v spletni učilnici (je zaželjeno) ali pa mi ga pošlješ na karmen.zupanc@gmail.com. 

 

Čas trajanja naloge: od 10 min naprej, odvisno, koliko oz. če te bo pritegnilo brskanje po spletu. 

mailto:karmen.zupanc@gmail.com


Se vidimo v spletni učilnici. 

 

 


