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7. C, UČNO GRADIVO ZA 1. 4. 2020 
 
 

DOPOLNILNI POUK MATEMATIKE 
 
 
RAČUNANJE DELA CELOTE 

1. Še enkrat si poglej in dobro preberi razlago, kako lahko izračunaš delež. 
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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 
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IP ŠPORT ZA ZDRAVJE 

 

UVODNI DEL: 

Kroženja 10x 

- Glava, ramena, roke, komolci, zapestja, boki, kolena, gležnji 

Razno 10x 

- Zasuki, odkloni, zamahi z rokami gor-dol, zamahi z nogo naprej, izpadni koraki 

naprej izmenično L-D 

GLAVNI DEL: 

S pomočjo računalnika, tablice ali mobitela klikni na spodnjo povezavo in sledi...in uživaj! 

https://www.youtube.com/watch?v=X3q5e1pV4pc 

ZAKLJUČNI DEL: 

Raztezne vaje- iz vsake vrstice izberi tri vaje in položaj zadrži 15 sekund 

 

*DODATNO (po žeji) 

10x vojaški poskoki 

20x sklece 

1 min položaj mizica (plank) 

https://www.youtube.com/watch?v=X3q5e1pV4pc
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GEOGRAFIJA 

Vabljeni tudi v spletno učilnico, kjer vas čaka preverjanje znanja. 

 

GOSPODARSTVO V ALPAH 

S pomočjo učbenika na straneh 48 in 49 odgovori na spodnja vprašanja:  

1. Katera je najpomembnejša kmetijska dejavnost v Alpah? 

2. Zakaj je najpomembnejša prav ta dejavnost? 

3. Kaj je značilno za planinsko pašništvo? 

4. Zelo pomembna dejavnost  v Alpah je turizem. Značilni sta dve sezoni. Za vsako 

napiši, s čim se ukvarjajo.  

5. Alpe so bile v preteklosti velika prometna ovira. Na kakšen način so izboljšali 

prometne povezave? 

6. Promet prek Alp ima tudi negativne posledice. Navedi najpomembnejše.  

7. Po katerih gospodarskih dejavnostih je znana Švica? 

8. Kaj pomeni, da je večina prebivalcev zaposlenih v storitvenih dejavnostih? 

Reši vaje v delovnem zvezku na straneh 39 in 40.  
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ŠPORT 

UVODNI DEL: 

Kroženja 10x 

- Glava, ramena, roke, komolci, zapestja, boki, kolena, gležnji 

Razno 10x 

- Zasuki, odkloni, zamahi z rokami gor-dol, zamahi z nogo naprej, izpadni koraki 

naprej izmenično L-D 

GLAVNI DEL: 

S pomočjo računalnika, tablice ali mobitela klikni na spodnjo povezavo in sledi...in uživaj! 

https://www.youtube.com/watch?v=X3q5e1pV4pc 

ZAKLJUČNI DEL: 

Raztezne vaje- iz vsake vrstice izberi tri vaje in položaj zadrži 15 sekund 

 

 

*DODATNO (po žeji) 

10x vojaški poskoki 

20x sklece 

1 min položaj mizica (plank) 

https://www.youtube.com/watch?v=X3q5e1pV4pc
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ANGLEŠČINA 

Pozdravljen učenec, učenka 7. c, 

že je tu sreda in danes bomo vadili, kako pri stopnjevanju pridevnikov poleg 

primernika tvorimo še presežnik. Zopet ponovi pravila na učnem listu s pravili za 

stopnjevanje pridevnikov (COMPARISON OF ADJECTIVES) od točke 1. do 4. 

- Pisno v zvezek reši nalogo 4 na strani 101 v učbeniku ali spletnem 

učbeniku https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/101.html. Primer je podan.  

 

- Pisno v zvezek reši nalogo 6 na strani 102 v učbeniku ali spletnem 

učbeniku https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/102.html.  

 

Example: 

The tallest person in my class is … 

The youngest person in my class is …  

 

- Pisno v zvezek reši nalogo 7a na strani 102 v učbeniku ali spletnem 

učbeniku https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/102.html.  

 

Example: 

The biggest city in Slovenia is … 

The longest river in Slovenia is … 

 

- Rešitve dobiš prihodnjič. 

 

Good work! I will be with you on Friday. 

 Have a lovely day, 

 

Mojca Vidmajer 

 

 

https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/101.html
https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/102.html
https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/102.html
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MATEMATIKA 

 

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: 

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. 
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REŠEVANJE BESEDILNIH NALOG Z ODSTOTKI 2 

(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: 

a) 45 % popusta znaša 144 €. Na katero osnovno ceno je bil izračunan popust? 

Lotimo se reševanja s sklepanjem: 

      odstotek  del celote 

      45 % ……………..….. 144 € 

    : 9       : 9 
      5 %……………..…..     16 € 

               ∙ 𝟐𝟎         ∙ 𝟐𝟎 

      100 % ……………….. 320 € 

Popust je bil izračunan na ceno 320 €. 

a) Po 25-odstotnem znižanju stane 1 kg paradižnika 0,75 €. Koliko bi plačali za 5 kg 

paradižnika pred pocenitvijo? 

100 % − 25 % = 75  %, izračunajmo ceno pred znižanjem za 1 kg paradižnika 

      odstotek  del celote 

      75 % ……………..….. 0,75 € 

    : 3       : 3 

      25 %……………..…..     0,25 € 

           ∙ 𝟒             ∙ 𝟒 

      100 %……………..…..     1,00 € 

Cena za 1 kg paradižnika pred znižanjem je znašala 1 €. Torej bi za 5 kg plačali 

5 ∙ 1 € = 5 €. 

 

3. Iz učbenika preberi prepiši rešen primer 5 s strani 182. Prepiši tudi besedilo naloge. 

 

4. Sedaj pa se loti reševanja nalog iz učbenika na strani 184 in sicer: 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Obvezno preveri pravilnost rešenih nalog. 

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

 

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

