
0. ura: DOP TJA  

Zdravo učenci in učenke, 

danes se bomo posvetili utrjevanju besedišča enote 2 in 3. Pripravila sem ti interaktivne vaje na spodnjih 
povezavah. Pa veliko uspeha pri reševanju. 

VOCABULARY (BESEDIŠČE) 

 

UNIT 2 (ENOTA 2) 

Klikni na povezavo: https://interaktivne vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone7_u2.html 

in reši naloge pod naslednjimi oblački: 

COMPUTER PARTS 

THEN AND NOW (THINGS) - DVA OBLAČKA 

WHAT WERE YOU LIKE AS A BABY? 

 

UNIT 3 (ENOTA 3) 

Klikni na povezavo: https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone7_u3.html 

in reši naloge pod naslednjimi oblački: 

UFOs 

THE STORY OF E.T. 

CAMPING 

CHILDREN’S RIGHTS 

A STORY FROM ITALY. 

 

1. in 2. ura: ZGO  

ZGODOVINA 7. B., 30. 3. 2020 

Vsi napotki so v spletni učilnici 

Napiši naslov: Grške vojne 

V učbeniku, na str. 42 preberi besedilo z naslovom Zakaj je prišlo do grško - perzijskih vojn in na str. 46 

besedilo kaj je oslabilo grške polise. 

S pomočjo vprašanj naredi zapiske: 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone7_u3.html


Grško – perzijske vojne 

1. Zakaj so se začele grško – perzijske vojne? 

2. V katerem stoletju so potekale? 

3. Kdo je zmagal v bitki na Maratonskem polju? 

4. Kdo je zmagal v bitki pri Termopilah? Zakaj? 

5. Zapiši še dve bitki med Grki in Perzijci. 
 

Peloponeške vojne 

6. Kdo se je spopadel v peloponeških vojnah? 

7. Koliko časa so trajale? 

8. Kakšen je bil izid? 
 

Napiši naslov: Makedonska država 

Preberi str. 47 – 48 in s pomočjo vprašanj naredi zapiske: 

1. Zakaj je Makedoncem uspelo podrediti si grške državice?  
2. Zapiši imeni dveh znanih makedonskih vladarjev. 
3. Katera območja je osvojil Aleksander Veliki? Glej besedilo in zemljevid, str. 36, uporabi imena, ki jih 

uporabljamo danes – znanje GEO!!) 
4. V katerem stoletju je živel Aleksander? 
5. Kakšne so bile posledice Aleksandrovih osvajanj (glej v Kaj se je zgodilo z A. državo)?  
6. Kaj je bilo značilno za helenizem – novo kulturo ( zadnja poved, str. 48)? 

 

3. ura: GUM  

PREVERJANJE ZNANJA 7.B RAZRED – Gradivo je objavljeno tudi v eA učilnici. 

 

1. O glasbi v daljni preteklosti nam dokazujejo izkopanine. Izberi odgovora, ki sta povezana s sliko! 

 

 

A Jama Divje Babe pri Idriji 

B Glasbena lestvica s solmizacijskimi zlogi 

C Več kot 45.000 let stara piščal iz kosti medveda 

D umetniški ples balet 

 



 

 

2. Kaj je PENTATTONIKA? 

 

3. V starogrški kulturi je imela glasba velik pomen. Od tod izvira tudi drugo ime za glasbo, ki je 

imenovano po zaščitnicah umetnosti_______________________. 

 

4. Ob poslušanju srednjeveškega  korala dopolni: 

 

V srednjem veku so peli pevci na_________________, (prostor v cerkvi za pevce) v 

_____________________jeziku.  

Vse dotedanje pesmi je dal zapisati papež Gregor I. Po njem se še danes imenujejo  

____________________( ime za srednjeveške enoglasne, vokalne speve, ki jih pojejo duhovniki) . 

 

5. Koralne melodije so bile zapisane v srednjeveški notni  pisavi : 

a) Kvadratnimi notami 

b) Nevmami ( pikice, vejice, črtice)  

 

6. Čez čas pa je nevme zamenjala katera pisava: 

a) Koralna/ kvadratna/ nakazuje trajanje tona 

b) Nevme 

 

 

4. ura: ŠPO  

ŠPORT:  PONEDELJEK, 30.3.2020 

 

VADBA PO ČRKAH TVOJEGA IMENA 

Pod vsako črko se skriva določena vaja. Za izvajanje vaj uporabi svoje ime, nato še priimek. 

Če kdo želi, lahko poskusi narediti tudi vse vaje po vrsti abecede. V tem primeru bo trening visoko 

intenziven.       

 



 

– 20x dvig trupa (trebušnjaki)     – 20 sekund visoki skiping   

– 30 sekund sed ob steni     – 10 sklec     

– 15x dvig nog in trupa (zapiranje knjige)   – 1 minuta tek na mestu   

– 10 sklec       – 20 počepov    

– 20 sekund visoki skiping     – 20x dvig trupa (trebušnjaki)  

– 20 počepov      – 20 sekund nizki skiping   

– 2 minuti tek na mestu     – 12 sklec     

– 2 minuti tek na mestu     – 30 sekund sed ob steni  

– 40 sekund pajac poskoki (jumping jack)   – 40 sekund pajac poskoki (jumping jack) 

– 20 sekund nizki skiping     – 20 sekund visoki skiping    

– 15x dvig trupa (trebušnjaki)    – 1 minuta tek na mestu   

– 1 minuta tek na mestu     – 30 sekund sed ob steni   

– 10x dvig nog in trupa (zapiranje knjige)        

    

 

 

 

 

5. ura: MAT  

Napotki so v spletni učilnici. 
 



6. ura: TJA  

Za angleščino je material dostopen na spletni učilnici. 

7. ura: NI1  

Vsa navodila so v spletni učilnici. 


