
0. ura DOPOLNILNI POUK PRI NEMŠČINI 

Vsa navodila so v spletni učilnici. 

 

0. ura DOPOLNILNI POUK PRI SLOVENŠČINI ZA 7. RAZRED 

Četrtek, 26. 03. 2020 

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. ura MAT 

Gradivo za MAT se nahaja v spletni učilnici. 

mailto:karmen.zupanc@gmail.com


2. ura NAR 

V spletni učilnici in pod temi navodili te čaka rešen učni list o izločalih. Preveri, če si pravilno 

odgovoril/a na vprašanja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslednji organski sistem je živčevje, ki je tesno v povezavi s hormoni. V učbeniku preberi 

zapis na straneh 94 in 95 – ORGANIZMI NADZORUJEJO SVOJA TELESA. Naredili bomo izpiske, 

navodila pa bodo objavljena v spletni učilnici, ki si jo že dobro osvojil/a. Si pišemo! 

 

3. ura GUM 

Dragi sedmošolci! 

 

Upam, da ste ok. Da zapojete pesmi, ki jih poznate in jih predstavite še komu. Lahko se posnamete in 

mi posnetek pošljete!  

 



Današnje delo pri glasbeni umetnosti bo zajemalo vprašanja na katere napišite odgovore ali pa se jih 

naučite. Saj veste zelena barva je znanje! učbenik! 

 

Pesem  PUNTARSKA si zaigrajte, tisti, ki znate, ostali pa jo poslušajte. Vsi jo prepišite v zvezek! 

 

Vse najdeš tudi na tem naslovu! 

 https://padlet.com/mijanovak56/m3mybvdruemr 

lp 

Mija 

 

4. ura: TJA 

Če je možno uporabljaj spletno učilnico, kjer so naložene vsakodnevne aktivnosti. 

V velik zvezek zapiši naslov HOW….? In prepiši vprašalnice. 

HOW MANY?   KOLIKO? (števni samostalniki)       

HOW MUCH?   KOLIKO? (neštevni samostalniki)      

HOW LONG?  KAKO DOLG?        

HOW HIGH?   KAKO VISOK?        

HOW FAR?  KAKO DALEČ?        

HOW TALL?  KAKO VISOK?        

HOW WIDE?  KAKO ŠIROK?       

HOW DEEP?   KAKO GLOBOK?       

HOW OLD?  KOLIKO STAR? 

 

V delovnem zvezku na strani 101 reši nalogo 2. 

V velik zvezek napiši naslov NUMBERS in iz učbenika na strani 95 prepiši primere iz 4. naloge 
in Remember box. 

Nato v velik zvezek zapiši z besedo vsa števila, ki so pod nalogo 5a v učbeniku. (npr.: 572 – 
five hundred and seventy-two) 

V delovnem zvezku na straneh 102 in 103 reši nalogi 4 in 5. 

 

 

https://padlet.com/mijanovak56/m3mybvdruemr


5. ura: DOMAČE DELO UČENCEV PRI SLOVENŠČINI, četrtek, 26. 

3. 2020  

7. razred 

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. 

 

Tvoja učiteljica 

 

 


