
0. ura: DOMAČE DELO UČENCEV PRI DOPOLNILNEM POUKU IZ 

MATEMATIKE, sreda 25. 3. 2020  

Gradivo je naloženo v spletni učilnici eAsistenta. 

DOPOLNILNI POUK 7, UTRJEVANJE ODSTOTKOV, 25. 3. 2020 

1. V zvezek za matematiko napiši naslov: DOPOLNILNI POUK 7, UTRJEVANJE ODSTOTKOV, 25. 3. 

2020 

2. Preglej si rešene primere na spodnjih slikcah.  

 

 



 

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


 

 

 

 



                   

 

 

 

1. in 2. ura: DOMAČE DELO UČENCEV PRI SLOVENŠČINI, sreda 25. 

3. 2020  

7. razred 

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). 

 
3. in 4. ura: Gradivo za MAT 7.B za 25. 03. 2020 najdete v spletni 
učilnici eAsistenta. 
 
PROCENT ALI ODSTOTEK (učbenik od str. 172 – 177), 25. 3. 

2020 

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 

 

RAČUNANJE ODSTOTKOV IZ DELEŽA IN CELOTE 

 (učbenik od str. 178 – 180), 25. 3. 2020 



1. V zvezek napiši naslov: RAČUNANJE ODSTOTKOV 

2. Natančno preberi Špelino zgodbico na str. 178 in 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. 

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? 
64

100
= 0,64 = 64 % 

 

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. 

 
 
5. ura: ANGLEŠČINA - 7. b 
 
Dragi učenci! 
 
V tem tednu (od 23. 3. do 27. 3. 2020) boste pri angleščini opravili naloge, ki so zapisane spodaj.  
Če je možno uporabljaj spletno učilnico, kjer so naložene vsakodnevne aktivnosti. 
 
25. 3. 2020 
Ker testa nismo mogli pisati, vas prosiva, da se učite 2. in 3. lekcijo. Ponovite pretekli čas s 
pravilnimi in nepravilnimi glagoli, modalne glagole, pisanje letnic, besedišče 2. in 3. lekcije itd. Še 
enkrat rešite vaje, ki ste jih dobili za utrjevanje. 
 



 

6. ura: DOMAČE DELO UČENCEV PRI ŠNO, sreda 25. 3. 2020  

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. 

 

Karmen Zupanc 

 

mailto:karmen.zupanc@gmail.com

