
0. ura: GKL 

 

1. ura: ZGO 

Vsi napotki so tudi v spletni učilnici. 
 
ZGODOVINA 7. b., 31. 3. 2020 in 2. 4. 2020 

Vsi napotki so tudi v spletni učilnici 

Prilagam »rešitve« za ponedeljek in navodila za torek in četrtek. 

1. »Rešitve«: Grške vojne 

 

Grško – perzijske vojne 

1. Začetek zaradi upora Grkov nadvladi Perzijcev. 
2. Čas: 5. stol. pr. Kr. 
3. Maratonsko polje: zmaga Grkov (maratonski tek – glej okvir, str. 43). 
4. Bitka pri Termopilah: zmaga Perzijcev, ker so Grki bili izdani. 
5. Še dve veliki bitki: pri Salamini, pri Platajah. 

Peloponeške vojne 
6. Vojne med Šparto in Atenami 
7. Trajanje: skoraj 30 let. 
8. Izid: V vojaškem smislu zmagali Špartanci, oboji močno oslabljeni. 

 
Rešitve: Makedonska država 

1. Makedoncem je uspelo podrediti grške polis, ker so bile oslabljene zaradi peloponeških 
vojn 

2. Makedonska vladarja: FilipII., Aleksander Makedonski (= Aleksander Veliki) 
3. Osvojitve Aleksandra Velikega: Grčija, Egipt, Mala Azija, ozemlje do Indije. 
4. Aleksander je živel v 4. stol. pr. Kr. 

DOMAČE DELO UČENCEV PRI IP GLEDALIŠKI KLUB - torek, 31. 3. 

 

Dragi mladi gledališčniki! 

Znova se oglašam, čeprav se bodo moja navodila, kot sem obljubila že prejšnji teden, 
v veliki meri ponovila. Tisti, ki morate imeti predstavitev določene teme, se nanjo 
pripravite. Govorni nastop boste imeli takoj, ko se vrnemo spet v šolo. Predstavitev 
svoje teme mi lahko pošljete po e-pošti.  

Za vse pa velja, da se počasi učite na pamet besedilo za vlogo, ki jo imate v igri 
Sneguljčica. 

Želim vam vse dobro in vas prijazno pozdravljam. 

Vaša učiteljica 



5. Posledice Aleksandrovih osvajanj: širjenje grške kulture in jezika, nastajanje nove kulture 
– helenizma.  

6. Helenizem: obdobje od smrti Aleksandra Velikega do začetka vladanja rimskega cesarja 
Avgusta (v 1. stol. pr. Kr), značilno je mešanje grške in vzhodnih kultur. 

 

2. S pomočjo vprašanj ponovi, kar si se naučil o starih Grkih: 

 

UTRJEVANJE : STARI GRKI 

1. Naštej obdobja starogrške zgodovine. 
2. Zapiši imena treh  grških plemen. 
3. Kako so Grki imenovali same sebe in  svojo državo? 
4. Naštej dosežke kretsko - mikenske kulture. 
5. Poznaš kakšen grški ep? 
6. Kako s tujko imenujemo grške mestne države?Naštej naštej jih pet. 
7. Kateri družbeni sloj je vladal v Atenah? Kaj pa v Šparti? 
8. Kako imenujemo družbeno ureditev v Atenah?  
9. Kdo vse v atenski demokraciji ni imel pravice odločanja o javnih zadevah? Kdo je lahko 

odločal o javnih zadevah? 
10. Primerjaj grško in sodobno demokracijo. Uporabi tudi znanje DKE. 
11. Zakaj so se Grki selili iz Grčije? Kam so se selili (kje so ustanavljali kolonije)? Kaj vse je 

povezovalo kolonije in matične polis? 
12. Opiši grško - perzijske vojne. Opiši peloponeške vojne.  
13. Katere dežele je osvojil Aleksander Veliki? 
14. Kaj je helenizem?  
15.*Primerjaj vzgojo otrok v Atenah in v Šparti! 
16. Razloži izraze: demos, demokracija, špartanska vzgoja, helot, gimnazija, polis, črepinjska 
sodba, *agora, *simpozij,  *odisejada.  
 

 

2. ura: NAR 

Gradivo najdeš tudi v spletni učilnici. 
 
NAR 7. b, 31. marec 2020 

Ponovitev živčevja in hormonov 

Telo ne more delovati normalno, če bi vsaka celica, vsako tkivo, vsak organ, vsak organski 

sistem delal nekaj po svoje. Zato imamo nadzorni sistem, ki brez prestanka spremlja vse v 

telesu in okolico ter prilagaja procese v telesu. Naučili ste se osnov o živčevju, ki je tesno 

povezano s hormoni. V učbeniku se snov nahaja na straneh 94 in 95.  

 



Preveri, če je tvoj zapis o živčevju in hormonih pravilen. Dopiši si manjkajoče 

odgovore. Spodaj imaš zapisane odgovore na vprašanja, ki skupaj oblikujejo zapis v zvezek. 

ORGANIZMI NADZORUJEJO SVOJA TELESA 

1. Nadzorni sistem 

Iz česa je sestavljen nadzorni sistem? Kako lahko nadzorni sistem organizma sporoča ukaze 

celicam? 

Nadzorni sistem je sestavljen iz živčevja in hormonov, oba skupaj sporočata ukaze celicam. 

Kaj so hormoni? Kaj delajo? 

Hormoni so snovi, ki se po telesu prenašajo prek krvnega obtoka in dosežejo vsako celico. 

Tvorijo počasen, a dolgoročen način sporočanja.  

Ali so vse celice odzivne na vse hormone? 

Na hormone niso občutljive vse celice, saj se odzovejo le tiste, ki jim je sporočilo namenjeno. 

Ali celice medsebojno komunicirajo? Dobro si oglej način komuniciranja med celicami na sliki 

levo spodaj v učbeniku, stran 94. Preriši in označi vrsto sporazumevanja. 

Seveda se celice sporazumevajo tudi med sabo. Možno je sporazumevanje: 

- med sosednjimi celicami, 

- med živčnima celicama ali 

- na daljavo prej krvožilja s hormoni. 

  

2. Hormonalni sistem 

Kaj vse lahko uravnavajo hormoni? 

Hormoni uravnavajo vse procese v telesu, npr. nivo glukoze v krvi, nalaganje kalcija v kosti, 

rast in razvoj, menstrualne cikle, puberteto… 

Kje nastajajo hormoni? 

Hormoni nastajajo v hormonskih žlezah. 

Po kateri snovi potujejo hormoni in kam? 

Hormoni potujejo po krvi do celic, ki jim je sporočilo namenjeno. 

Ali je hormonalni sistem hiter ali počasen? 



Hormonalni sistem je počasen. Hormone iz krvi odstranjujejo celice, zato se količina 

hormonov v krvi zmanjšuje postopno. Učinek lahko traja do nekaj dni. 

Poglej si sliko organov, ki izločajo hormone v učbeniku na strani 94, desno spodaj. Izpiši te 

organe. 

Organi: hipofiza, češarika, ščitnica, priželjc, nadledvična žleza, trebušna slinavka, jajčnik, 

moda. 

  

3. Živčevje 

Iz česa je sestavljeno živčevje? 

Živčevje je sestavljeno iz živčnih celic. 

Je živčevje hitro ali počasno? Je zato učinkovito ali ne? 

Živčevje je zelo hitro in zato zelo učinkovito. 

Kakšno živčevje imajo različni organizmi? Preveri velikost možganov pri različnih vretenčarjih 

tako, da si ogledaš skice v učbeniku desno spodaj na strani 95. Ali velikost možganov vpliva 

na to, kako pameten je organizem? 

Ožigalkarji imajo po celem telesu mrežo, ki deluje kot živčevje. Žuželke imajo na trebušni 

strani prsne in trebušne ganglije. Vretenčarji so razvili možgani, ko se je ganglij močno 

povečal. 

  

4. Delovanje možganov 

Ali možgani kdaj počivajo? 

Ne, možgani nikoli ne počvajo. 

Ali se vedno zavedamo, da možgani deljujejo? 

Ne, večine informacij, ki jih dobijo možgani, se ne zavedamo. 

  

5. Ali imajo živali čustva? 

Kateri del možganov je odgovoren za čustva? 

Za čustva je pri vretenčarjih odgovoren limbični sistem, ki se nahaja v velikih možganih. 

 



Če si radoveden/radovedna, se boš lotil/a brskanja po spletu in poiskal/a odgovor na vprašanje: KAJ 

JE REFLEKS? Ali lahko reflekse kontroliramo? 

 

In ker imamo nov teden, je na vrsti tudi nova snov. Tvoja nova naloga je prebrati snov v učbeniku na 

strani 96 in 97. Naslov za zapis v zvezek je OKOLICO LAHKO ZAZNAVAMO.  

 

3. ura: RU 

Gradivo najdeš tudi v spletni učilnici. 
 

Pozdravljena, draga učenka, pozdravljen, dragi učenec! 

Čas, ko imamo več časa, lahko izkoristiš za poglabljanje vase. Lahko premisliš, kaj ti je v 
življenju najbolj pomembno. So to prijatelji, računalniška igrica, družina, najboljši športni 
copati, zdravje...? 

Vzemi si dve minuti, zapri oči in nekajkrat globoko vdihni in izdihni. Razmisli: ali so nam vsem 
pomembne enake stvari? Tebi so verjetno všeč čisto druge kot tvojemu najboljšemu 
prijatelju ali prijateljici. Verjetno starši razmišljajo čisto drugače? 

Kako pa sprejemaš drugačnost? Med tvojimi sošolkami in sošolci se podijo različne misli, 
različne želje, različni cilji... Pa tudi na pogled smo vsi drugačni, imamo različne sposobnosti. 
Ali si predstavljaš, da bi po svetu hodili vsi enaki. Da kamorkoli bi šla/šel, bi videl/a le enake 
tebi?  

Preberi si spodnji sestavek: 

Gerlinda Ortner: MALI, ŽOGA IN PREKLA.  
Nekoč je živel fant, ki je bil tako majhen, da so ga vsi klicali Mali. Tako so ga klicali sosedje. Pek, h 
kateremu je hodil po žemlje, ga je pozdravljal: »Zdravo, Mali!«, otroci so kričali za njim: »Glejte, 
tamle gre pa Mali!« Še učitelj ni poznal nobenega drugega imena zanj. To je fanta zelo žalostilo.  
Nekega dne je šel Mali v park in zagledal na klopi dečka, ki si je z rokami podpiral glavo in 
vzdihoval. Neznani deček se mu je zasmilil in odločil se je, da ga bo ogovoril.  
»Upam, da se mi ne bo začel takoj posmehovati,« si je mislil. Zbral je pogum in ga vprašal: »Kaj 
pa tako milo vzdihuješ? Od kod pa si? Še nikoli te nisem videl tukaj.«  
Nepoznani fant je prestrašeno dvignil glavo. »Kaj, z mano govoriš? Ne norčuj se iz mene, ker sem 
tako debel?« Šele zdaj je Mali opazil, da ima neznanec kot žoga okrogel obraz in da je skoraj tako 
širok, kakor je visok. »Ah,« je odvrnil Mali, »tega sploh nisem opazil. Zaskrbelo me je, ker si tako 
vzdihoval.« »Saj to je tisto. Vzdihujem, ker se mi otroci kar naprej posmehujejo. Še po imenu me 
nočejo klicati. Samo še Žoga mi pravijo in to me zelo boli. Nič ne morem za to, če sem tako 
debel!« »Kaj pa jaz? Meni se godi prav tako kot tebi. Nič ne morem za to, če sem ostal tako 
majhen. Veš kaj, mislim, da so otroci zelo neumni, ker se nama posmehujejo zaradi nečesa, za 
kar midva nisva kriva.« »Ja, otroci so neumni, neumni, neumni in še enkrat neumni! Razglasila 



bova po vsej deželi, da so otroci neumni, neumni in še enkrat neumni!« sta se začela oba dečka 
veselo smejati.  
»Kaj pa kričita?« je vprašal fant, ki se je nenadoma znašel pred njima. Imel je tanke, dolge noge 
in suhe roke so mu mahedrale ob telesu, kot da ne bi bile njegove. Držal se je malo upognjeno, 
kot da bi se hotel s tem narediti malo manjšega. »Glede tega se pa čisto strinjam z vama. 
Tukajšnji otroci so res neumni. Meni vsi pravijo Prekla.« »Kaj?« sta vzkliknila Mali in Žoga hkrati, 
Mali pa je še dodal: »O, če bi bil jaz tako velik kot ti, se sploh ne bi več pritoževal!« Žoga pa je 
rekel: »Če bi bil jaz lahko tako tenek kot ti, ne bi več vzdihoval!« »Neumnost,« je menil Prekla, 
»jaz bi od srca rad zamenjal z vama. Biti malo bolj obložen in še malo manjši – to bi me osrečilo.« 
»Jaz bi želel, da bi bil kot ti, ti si pa želiš, da bi bil kot jaz. Kaj ni čudno? A prej nam je bilo še 
žalostno.« »To se pa še rima,« so se zasmejali fantje in s tem je bilo njihovo prijateljstvo 
sklenjeno.  
Mali, Žoga in Prekla so se odslej vsak dan srečevali in nobeden ni na drugem našel nič 
nenavadnega. Če so se otroci norčevali iz njih, so skupaj zapeli: »Po vsej deželi razglašamo, da so 
otroci tod neumni!« In nič niso bili več užaljeni, saj niso bili več sami.  
Ko so drugi otroci opazili, da trije fantje niso več občutljivi na njihova zbadanja, jim je postalo 
norčevanje vse bolj dolgočasno, in glej, čez nekaj časa so spoznali, da so tile trije fantje prijetni 
veseljaki. Mali je bil še naprej majhen, Žoga prav tako debel kot prej, Prekla suh kot zmeraj, kljub 
temu pa je bilo zdaj vse drugače. Zakaj?  
Trije prijatelji so otrokom pokazali, da samo neumni ljudje sodijo samo po zunanjem videzu; oni 

so s svojo samoumevno, prepričljivo veselostjo. 

V mislih odgovori na spodnja vprašanja. 

· kaj ti je bilo v zgodbi všeč? 

· kaj ti v zgodbi ni bilo všeč? 

· kako bi se počutil/a, če bi se ti posmehovali? 

· ali sam/a ravnaš podobno? 

· kako bi ravnal/a? 

· kako misliš, da so se počutili fantje v zgodbi? 

· ali poznaš koga, ki se mu drugi posmehujejo? 

· kako moraš klicati druge? Po imenu ali žaljivem vzdevku? 

Razmisli o tem, če je res smiselno ocenjevati druge glede na videz. Kako pa lahko oceniš, če bi 

nekdo bil lahko tvoj prijatelj? Ali si ti idealen prijatelj? Kakšen bi bil tvoj idealen prijatelj? 

Tvojo misel, razmišljanje, slabo voljo, komentar ali karkoli ti pade na pamet mi pošlji ali pod 
Komunikacijo eAsistenta (Sporočilo ali Kanal) ali na moj spletni naslov. Lahko pa se izraziš 
preko slike, risbe, pesmi…  
Tvoje mišljenje že nestrpno pričakujem. 
 
Srečno! 
Tvoja razredničarka 



4. ura: SLJ 

Ljudska: Volkodlak 

 

Draga učenka/dragi učenec! 

V četrtek si odgovarjal na vprašanja, povezana z bajko Volkodlak.  Pridruži se mi v 

spletni učilnici, kjer te prav tako čakajo odgovori. Ponujam ti jih tudi tukaj. Z njihovo 

pomočjo dopolni svoje odgovore.  

 

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

V prvem odstavku izvemo, kdo zgodbo pripoveduje, kdo jo je pripovedoval njej in o 

čem je pripovedoval zgodbo. Izvemo tudi, kdo je volkodlak. V zadnjem odstavku 

zgodbe pa izvemo, kaj se je zgodilo z očetom, ki je to zgodbo pripovedoval. 

Kakšen je bil volkodlak po svoji zunanjosti? 

Volkodlak je po zunanjosti izgledal pol volk in pol človek. Če se je rodil kot volkodlak, 

je izgledal kot volk v spodnjem delu telesa, če je bil zaklet, pa je imel volčjo podobo 

v zgornjem delu (trup, glava).  

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

Zgodbo pripoveduje oče, njemu pa jo je pripovedoval Bukovčan. 

Kako se je volkodlak odrešil svojega prekletstva? 

Spremljal je Bukovčana, in sicer vse do doma, kjer mu je Bukovčanova žena skozi 

okno vrgla kos kruha. 

Kako je postal volkodlak? 

Volkodlak je postal kot otrok, ko je skupaj s še dvema bratoma prosil mater za kruh. 

Ona pa jih je preklela z besedami: »Nate, hudičevi volkodlaki, požrite, da boste siti!« 

Kako se je širila in ohranjala zgodba o volkodlaku? 

Širila in ohranjala se je s pripovedovanjem (od ust do ust, iz roda v rod). 

 

Sedaj pa se loti še naslednjih nalog. Učni listi si skopiraj, če imaš to možnost oz. 

vprašanja prepiši v zvezek in pripiši odgovor; pomembno je, da imaš v zvezku 

zapiske. Naslednjo uro pa te bodo v spletni učilnici pričakale rešitve.  

 

Tvoja učiteljica 

 

 

 

Ljudska: Volkodlak 

 

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

 

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

 



Bukovčan je Volkodlaka srečal na Hrvaškem. _________ 

Volkodlak je voznika spremljal več dni. ___________ 

Volkodlak je bil konjem nevaren. ___________ 

Bukovčanova žena je odrešila Volkodlaka. _____________ 

Fantje so se spremenili v volkodlake zaradi svoje hudobnosti. ___________ 

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

Franičin oče je posebej pozimi rad pripovedoval zgodbe. ____________ 

 

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

vložni del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

______________________ 

 

b) Precej kruha so mi dali za popotnico. ________________________ 

 

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

posvariti, suha roba, meniti.  

 

5. Kako so otroci nekoč ogovarjali svoje starše? Poišči primer v pripovedi. 

 

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

 

 

 

 



5. ura: TJA 

Gradivo za TJA se nahaja tudi v spletni učilnici.  

Dragi učenec, učenka 7. b! 
 
Upam, da si dobro in pripravljen/a na nove izzive pri angleščini. Včerajšnja ura je bila 
namenjena utrjevanju.  
 
 - Najprej si zato preglej rešitve nalog v učbeniku (stran 98, 99/ naloge 3, 4, 5) na spodnji 
spletni povezavi (stran 14 v rešitvah). 
 
https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/2/ 

 
- V učbeniku na strani 97 preberi besedilo »A School Play«. Preveri razumevanje besedila z 
nalogo 2 na strani 98 ustno.  
Zapiši spodnje besede v slovar: 
 
furniture – pohištvo 
to laugh – smejati 
to help with – pomagati pri nečem 
a stage – oder 
a stage scenery – odrska scena 
to set up – postaviti 
to have a crush on somebody – biti zaljubljen v nekoga 
at your service – na uslugo 
to dare somebody to do something – izzvati nekoga v nekaj  
to put up – obesiti 
a curtain – zavesa 
looks – izgled 
a lazybone – lenuh 
 
 
 - V učbeniku na strani 99 prevedi povedi iz Fun-tastic pisno v zvezek. 
 

Have a nice day!       

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

