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7. C, UČNO GRADIVO ZA 27. 3. 2020 
 

ŠPORT – dekleta in fantje 

 

Vaje izvajaš v opisanem zaporedju, vsaka vaja 15 ponovitev, vmes 15 sekund odmora; 

Ko opraviš vse vaje imaš 3 minute odmora (pijača); narediš 4 kroge/serije 

Za večjo motivacijo lahko slediš vajam na videu (link spodaj), delaš kolikor lahko, 

pomembno je da se dobro počutiš ko si aktiven. 

Opis vaj (pod znakom * je lažja vaja): 

#1- »pajac« poskoki v razkorak in nazaj-roke narazen nad glavo, * poskoki samo v 

razkorak in skupaj 

#2- dvig trupa »trebušnjaki«, *leža na hrbtu s pokrčenimi koleni ki jih zibaš levo-desno 

#3- poskok visoko z rokami gor nato v položaj opore na rokah, *poskok visoko z rokami 

gor in nato v počep 

#4- sklece na kolenih, * sklece ob steni 

#5- nizki skiping, * dvigovanje kolen visoko v poljubni hitrosti 

 

https://www.popolnapostava.com/vaje-lastno-tezo-doma/ 

VESELO NA DELO  

 

 

https://www.popolnapostava.com/vaje-lastno-tezo-doma/
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MATEMATIKA 

 

RAČUNANJE ODSTOTKOV IZ DELEŽA IN CELOTE - nadaljevanje 

 (učbenik od str. 178 – 180), 27.3. 

 

1. V zvezek napiši naslov: VAJA 

2. Še enkrat si poglej, kako računamo odstotke v zapiskih prejšnje ure. 

3. V zvezek prepiši prepisuj besedilo nalog iz učbenika in sproti rešuj naslednje naloge na strani 

180: N 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (uporabi žepno računalo), 15, 16. 

 

4. Če ti ostane še kaj časa, reši nalogo N 17/str. 180. 

Obvezno preveri pravilnost rešenih nalog. 

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

 

Za dodatno utrjevanje računanja procentov ti predlagam, da rešiš še katero od  nalog iz  

Zbirke nalog, 1. del: 

A:  N 7 – 10 / str. 150 

B:  N 6 – 9 / str. 156 

C:  N 6, 7/ str. 163 
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GEOGRAFIJA 

 

Napiši nov podnaslov LEDENIŠKO PREOBLIKOVANJE POVRŠJA 

 

Prepiši spodnje besedilo:  

Alpe so bile med ledenimi dobami prekrite z debelim ledenim pokrovom. Led je s svojo težo 

pritiskal na površje, ga odnašal in brusil.  

Posledice ledeniško preoblikovanega površja so ledeniške doline, ledeniške groblje ali morene, 

ledeniška jezera.  

Ledeniška jezera v Sloveniji: Bohinjsko jezero, Blejsko jezero, Triglavska jezera, Krnsko jezero.  

Ledeniške doline v Sloveniji: Vrata, Kot, Krma, Logarska dolina, Bohinj,… 

 

Poišči omenjena jezera in doline v atlasu str. 10 ali na Google zemljevidi.  

Preriši (samo skiciraj) nastanek ledeniške doline iz U 46 in prepiši besedilo pod skicami.  

Preriši (skiciraj) značilno ledeniško pokrajino iz U 47.  

Razloži pojme ledeniška morena, jezik, jezero s pomočjo slovarčka v U 50. 

 

Kdo je bil Oetzi? Pobrskaj po spletu. (Omenjali ste ga že pri zgodovini.) 

 

Vabim te v spletno učilnico, kjer najdeš tudi slike. 

 

 

 

DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 

Delo za obe uri v tem tednu je v spletni učilnici in na spletni strani v navodilih za 26. 3. 

2020. 

 

 

 

 

 



4 
 
SLOVENŠČINA 

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 

 

 

ŠPORT ZA ZDRAVJE 

 

Vaje izvajaš v opisanem zaporedju, vsaka vaja 15 ponovitev, vmes 15 sekund odmora; 

Ko opraviš vse vaje imaš 3 minute odmora (pijača); narediš 4 kroge/serije 

Za večjo motivacijo lahko slediš vajam na videu (link spodaj), delaš kolikor lahko, 

pomembno je da se dobro počutiš ko si aktiven. 

Opis vaj (pod znakom * je lažja vaja): 

#1- »pajac« poskoki v razkorak in nazaj-roke narazen nad glavo, * poskoki samo v 

razkorak in skupaj 

#2- dvig trupa »trebušnjaki«, *leža na hrbtu s pokrčenimi koleni ki jih zibaš levo-desno 

#3- poskok visoko z rokami gor nato v položaj opore na rokah, *poskok visoko z rokami 

gor in nato v počep 
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#4- sklece na kolenih, * sklece ob steni 

#5- nizki skiping, * dvigovanje kolen visoko v poljubni hitrosti 

 

https://www.popolnapostava.com/vaje-lastno-tezo-doma/ 

VESELO NA DELO  

 

 

https://www.popolnapostava.com/vaje-lastno-tezo-doma/

