
0. ura: ŠZZ 

Navodila so v spletni učilnici.  
 

0. ura: DOP MAT 

DOPOLNILNI POUK, 2. ura, 1. 4. 2020 

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. 

 



 

Uspešno reševanje in piši mi, če potrebuješ še kje dodatno razlago. 

 

Andreja Špajzer 

 

1. in 2. ura: NAR 

Zdravo!  
 
Pa je že nov dan! Upam, da nisi vstal/a z levo nogo? Včeraj smo ponovili živčevje in hormone, 
danes pa je na vrsti nova snov. 
 

Napiši naslov v zvezek: Okolico lahko zaznavamo - ČUTILA  
 
S pomočjo učbenika na str. 96-97 odgovori na vprašanja. Vseh odgovorov v učbeniku ne boš 
našel/našla. Razmišljaj in ugibaj. Lahko pa uporabiš splet. Potrudi se. 

 
1. Živali spremembe v okolju zaznavajo z različnimi čutili.  
a) Katerih 5 čutov imamo ljudje?  
b) Zakaj vsi organizmi nimajo 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?  
 
Dodatno vprašanje: Katerih pet okusov zaznavamo ljudje z jezikom? 
 
3. MEHANSKO ZAZNAVANJE / Tresljaji se prenašajo po trdni podlagi, v vodi in v zraku. 
Sposobnost zaznavanja tresljajev imenujemo SLUH.  



a) Opiši, kako deluje naše uho (po zaporedju naštej dele ušesa, skozi katere potuje zvok). Glej 
skico v učbeniku stran 96 spodaj. Pomagaj si tudi z animacijo: 
https://www.youtube.com/watch?v=2OmK1JCbE8M  (posnetek do 1min 40sek).  
b) Kje imamo ravnotežnostni organ in zakaj je pomemben? Pomagaj si s skico v učbeniku na strani 
96 zgoraj. 
c) Zakaj je pomembna pobočnica pri ribah? Preriši postrv in označi pobočnico. 
 
Dodatno vprašanje: Zakaj imamo dvoje ušes? 
 
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.  
 
Dodatno vprašanje: Zakaj imamo dvoje oči? Si že kdaj hodil/a s prevezo na enem očesu? Poskusi. 
 
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? Pomagaj si s sliko v učbeniku 
na strani 97 spodaj. 
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  
 
Če se spomniš kakšne zanimivosti, jo lahko deliš z vsemi nami, če v spletni učilnici odpreš 'oblaček' 
(komunikacijo) in jo vpišeš pod naš kanal (7. b).  
 
Prijeten dan ti želim, uporabi čim več čutov! 
Tvoja učiteljica 
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3. ura: TJA 

Dragi učenec/ učenka 7. b! (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. 

 

 - Preveri Fun-tastic (stran 14 v rešitvah). 

 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/2/ 

 

 - 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. 

 

4. ura: MAT 

REŠEVANJE BESEDILNIH NALOG Z ODSTOTKI 

(učbenik od str. 181 – 184), 1. 4. 2020 

 

1. V zvezek napiši naslov: REŠEVANJE BESEDILNIH NALOG Z ODSTOTKI 

Ob naslovu obvezno zapiši datum. 

 

2. 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: 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/2/


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. 

180 + 36 = 216 

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             ∙ 𝟒 

      4 %……………..…..     2,4 cm 

Ker se pulover skrči, bo ožji.  60 𝑐𝑚 − 2,4 𝑐𝑚 = 57,6 𝑐𝑚 

Širina puloverja po pranju bo 57,6 cm.  

 

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

 

4. 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. 

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

 

 

  



5. ura: SLJ  

DOMAČE DELO UČENCEV PRI SLOVENŠČINI, torek, 1. 4. 2020  

7. razred 

Ljudska: Volkodlak 

 

Draga učenka/dragi učenec! 

Včeraj sem ti pripela učni list, vezan na  bajko Volkodlak. Danes si ob rešitvah, ki ti jih 

pripenjam, naloge natančno poglej. 

 

REŠITVE: 

1. Iz besedila izpiši poved, ki nam pojasni, kaj je volkodlak. 

Volkodlak je pol volka, pol človeka. 

 

2. Kdo je očetu povedal zgodbo o volkodlaku in komu jo je povedal oče? 

Očetu je to zgodbo povedal Bukovčan, ki je na Hrvaško vozil suho robo, oče pa je 

zgodbo povedal svoji hčeri Franici. 

 

3. Napiši DA, če je trditev pravilna, in NE, če je napačna. 

 

Bukovčan je volkodlaka srečal na Hrvaškem. DA 

Volkodlak je voznika spremljal več dni. DA 

Volkodlak je bil konjem nevaren. NE 

Bukovčanova žena je odrešila volkodlaka. DA 

Fantje so se spremenili v volkodlake zaradi svoje hudobnosti. NE 

Potreboval je kruh, ker je bil zaradi njega zaklet. DA 

Franičin oče je posebej pozimi rad pripovedoval zgodbe. DA 

 

4. Pripoved je sestavljena iz okvirnega in vložnega dela. Napiši, kaj sodi v okvir in kaj v 

vložni del. 

 

 

Oče pripoveduje svojim otrokom ob zimskih 

večerih zgodbe. 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodba o volkodlaku 

 

 

 

5. Kaj pomeni precej v prvi in kaj v drugi povedi? 



a) Pa smo se précej tisti trenutek spremenili v volkodlake. takoj 

b) Precej kruha so mi dali za popotnico. veliko 

 

6. Razloži naslednje besede in jih uporabi v povedih (piši v zvezek): obregniti, posvariti, 

suha roba, meniti.  

obregniti (se) = nejevoljno (slabe volje), zadirčno odgovoriti 

posvariti = opomniti ali opozoriti koga 

suha roba = leseni izdelki domače obrti (kuhalnice, koši, košare …) 

meniti = pogovarjati se 

 

7. Kako so otroci nekoč ogovarjali svoje starše; poišči primer v pripovedi. 

Včasih so otroci starše vikali, npr.: Moj oče so bili dobro stari, ko so nam to pripovedovali. 

 

8. V kakšna bitja so verjeli? Ali danes ljudje še verjamejo v volkodlake? 

Verjeli so v domišljijska/bajeslovna bitja (volkodlake, vile, povodne može, v več bogov 

…) 

 

In kaj je današnja naloga? Napiši strnjeno obnovo VLOŽENE ZGODBE (=zgodbe, ki jo je po 

pripovedovanju Bukovčana pripovedoval oče).  Dovolj je še okrog 6 povedi. 

 

Še vedno pa toplo vabljen/-a v spletno učilnico, kjer te čaka tudi prav posebno presenečenje.  

Učiteljica Karmen zupanc 

 

Čas trajanja zadane naloge: Pregled nalog 10 min, pisanje obnove 10 minut.  

 

6. ura: ŠNO 

DOMAČE DELO UČENCEV PRI ŠNO, sreda 01. 04. 2020  

ŠOLSKO NOVINARSTVO 

 

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. 

Se vidimo v spletni učilnici. 

 

Karmen Zupanc 

mailto:karmen.zupanc@gmail.com

