
0. NI/DOP SLJ 

 

NI- Vsa navodila so v spletni učilnici. 

DOP SLJ-Draga sedmošolka, dragi sedmošolec! 

Do sedaj si gotovo že konkretno zavihal/-a rokave tudi doma. Trenutno smo se ukvarjali s 
Homerjevo Odisejo, in sicer odlomkom Odisej na otoku Kiklopov. 

Mogoče se ti je ob tem porodilo kakšno vprašanje. Če je tako in ti kaj ni jasno, mi prosim piši 
na mail karmen.zupanc@gmail.com oz. me pocukaj v spletni učilnici, kjer te prav tako 
pričakujem. 

Danes pa ti za lažje vsebinsko razumevanje odlomka Odisej na otoku Kiklopov pišem oporne 
točke, ki si jih lahko skopiraš in prilepiš v zvezek ali pa si jih prepišeš.  

1. Odisej je s svojimi možmi prišel na otok Kiklopov. 
2. V Polifemovi votlini so opazovali številne pripomočke za rejo ovc in koz. 
3. Kljub strahu svojih mož se je Odisej odločil, da počakajo velikana. 
4. Ob sončnem zahodu je prišel Polifem. 
5. Odisej se je Polifemu predstavil, Polifem pa je požrl dva njegova tovariša. 
6. Odisej se je naslednjega dne domislil rešitve (ošiljen kij). 
7. Polifema so napili, nato še oslepili. 
8. Ostali velikani Polifemu niso pomagali zaradi Odisejeve odlične zamisli glede imena 

(Nikdo). 
9. Zjutraj so možje na trebuhih ovc in ovna pobegnili iz jame. 
10.  Polifem je napovedal maščevanje (izpolnil ga je Pozejdon, njegov oče). 

Naj te ne bo strah pisati, če potrebuješ pomoč (obljubim, ne bom gledala pravopisnih napak).  

Učiteljica Karmen Zupanc 

1. GEO 

PODNEBJE IN RASTLINSTVO  

 

Preberi zapis z naslovom Gorsko podnebje in temu prilagojene oblike gospodarstva v 

učbeniku str 47. spodaj in 48.   

S pomočjo spodnjih vprašanj in navodil si naredi zapiske v zvezek: 

 

1. Kakšno podnebje imajo Alpe? 

2. Kaj je značilno za to podnebje? 

3. V gorah so se izoblikovali  višinski podnebni in rastlinski pasovi. Navedi vzroke za 

oblikovanje teh pasov.   

4. Preriši si spodnjo skico višinskih rastlinskih pasov. Podobno skico imaš tudi v učbeniku 

str. 48.   
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GOSPODARSTVO V ALPAH 

S pomočjo učbenika na straneh 48 in 49 odgovori na spodnja vprašanja:  

1. Katera je najpomembnejša kmetijska dejavnost v Alpah? 

2. Zakaj je najpomembnejša prav ta dejavnost? 

3. Kaj je značilno za planinsko pašništvo? 

4. Zelo pomembna dejavnost  v Alpah je turizem. Značilni sta dve sezoni. Za vsako napiši, s 

čim se ukvarjajo.  

5. Alpe so bile v preteklosti velika prometna ovira. Na kakšen način so izboljšali prometne 

povezave? 

6. Promet prek Alp ima tudi negativne posledice. Navedi najpomembnejše.  

7. Po katerih gospodarskih dejavnostih je znana Švica? 

8. Kaj pomeni, da je večina prebivalcev zaposlenih v storitvenih dejavnostih? 

Reši vaje v delovnem zvezku na straneh 39 in 40.  

2. SLJ 

Ljudska: Volkodlak 

V zvezek zapiši naslov (Ljudska: Volkodlak). 

Bajko poišči v berilu in jo preberi. Ker si doma, jo lahko prvič prebereš glasno. 

Sledi drugo branje, in sicer tako, da bereš tudi razlago besed ob straneh.  

 

Izpiši še 5 besed, ki jih ne razumeš, ali pa so ti zgolj zanimive. Pripiši razlago (pomagaj si s 

SSKJ), nato pa jih uporabi v smiselnih povedih. 

 



Sedaj pa v zvezek odgovori na spodnja vprašanja. Vprašanje prepiši in nato dopiši 

odgovor. 

Kaj izvemo v prvem in kaj v zadnjem odstavku prebrane bajke? 

Kakšen je bil volkodlak po svoji zunanjosti? 

Kdo pripoveduje zgodbo o volkodlaku? Kdo jo je povedal njemu? 

Kako se je volkodlak odrešil svojega prekletstva? 

Kako je postal volkodlak? 

Kako se je širila in ohranjala zgodba o volkodlaku? 

 

Ne pozabi, na tvoj odziv čakam tudi v spletni učilnici. 

3. ŠPO 

Opis: današnjo uro izvajate tekom celega dne. Cilj je, da opravite vseh 25 nalog na 

seznamu. Lahko greste po vrsti, ali si izberete poljuben vrstni red. Veliko zabave pri 

izpolnjevanju nalog. 

 
 

 

 

4. NAR 

 

DOMAČE DELO UČENCEV PRI NARAVOSLOVJU, 23.3. (2 uri) in 26.3.2020 (1 ura) 

Dragi naravoslovci 7. A, 

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? 

-  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? 

https://www.youtube.com/watch?v=2OmK1JCbE8M


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 

- 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 

5. MAT 

(učbenik od str. 178 – 180),  

1. V zvezek napiši naslov: RAČUNANJE ODSTOTKOV 

2. Natančno preberi Špelino zgodbico na str. 178 in jo prepiši v zvezek. Nato v zvezek 

prepiši rešitev njene naloge na oba načina: 

a) računanje z ulomkom in 

b) reševanje s sklepanjem (preglednica).  

Podrobno si oglej, v katere tri skupine razdelimo naloge z odstotki. 
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3. V zvezek prepiši rešena primera 1 in 2 s strani 178 in 179. Najprej prepiši besedilo 

naloge in potem še ustrezno rešitev.  

Primer 1: Zapiši delež navedenih količin najprej z ulomki, nato z odstotki in še z 

decimalnim številom. 

a) Od 100 udeležencev novoletnega sprejema je 64 žensk. Koliko odstotkov je žensk? 

 
 

b) Od 50 posajenih… 

In tako naprej pri obeh rešenih primerih. 

 

4. Za utrditev prepisanega v zvezek reši še naloge N 1, 2,  3, 4, 5, 7/ str. 179, 180. Če ti 

ostane še kaj časa, reši nalogo N 18/str. 180. 

Obvezno preveri pravilnost rešenih nalog. 

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

6. SPH 

Dragi učenec, draga učenka! 

Pri SPH imamo nekaj teorije in veliko prakse, sploh pri pripravi jedi. Zato, ker se nekaj časa 

ne bomo videli v živo je najbolje, da tudi doma postoriš kaj 'življenjskega'. Spodaj sem 

napisala nekaj predlogov, enega izmed njih uresničiš do naslednjega tedna. Da bom vedela, 

ali si pri gospodinjstvu res aktiven/aktivna, se pri opravilu fotografiraj, sliko pa naloži v 

komunikaciji v spletni učilnici oz. jo pošlji na moj e-naslov andreja.je@gmail.com. Ko mi boš 

poslal/a sliko, bom označila opravljeno nalogo. Pazi le, da bo to do 2. 4. 2020. V naslednjem 

tednu bom namreč usvojili še nekaj teorije. 

1. V tem tednu doma čim več sodeluj pri gospodinjskih opravilih (kuhanje, priprava mize, 

pomivanje, pospravljanje), še bolj pa je zaželeno, da pomagaš pri opravilih na vrtu in si čim 

več na svežem zraku. Seveda se druži le z ožjimi družinskimi člani in se izogibaj ostalih 

stikov. 

2. Pripravi čim bolj zdravo jed iz sadja ali zelenjave, ki jo imaš v teh dneh pri roki. Namig: 

nabereš lahko regrat in čemaž, skuhaš kakšen krompir in jajce ter narediš okusno 

pomladansko solato, pa še zdrava bo! 

3. Doma sodeluj pri pranju perila, obešanju - sušenju, predvsem pa tudi kaj zlikaj ali prišij 

kakšen gumb. Dodaten izziv: če imaš možnosti, predelaj kakšno staro oblačilo. 

4. V dneh, ko bomo doma, bo mogoče komu kakšna zaloga sadja začela propadati, ti pa 

poskrbi, da na bo šla v nič. Namig: skuhaš lahko kompot, čežano, manjši kozarec 

marmelade, pripraviš sadno solato ali spečeš kakšno sadno sladico.  

Ob vsem delu pazi na higieno (se še spomniš, kaj je to?)! 

Isto gradivo najdeš tudi v spletni učilnici. Veliko dobre volje ti želim! 

 


