
0. N1/DOP SLJ 

N1 

Ker ste bili v prejšnjem tednu tako pridni, vam za današnjo nalogo dam kar cel teden časa :-) A ni to 
fajn :-)) Kljub temu upam, da ste vsi zdravi in dobrega počutja, polni energije in smeha. Zdaj pa si 
dajmo pogledati kaj je vaša naloga v tem tednu, prav? 

Večina vas sicer ima delovni zvezek doma, nekaj vas je delovni zvezek pustilo v šoli. Zato boste vsi 
delali v interaktivnem delovnem zvezku vaje, kjer bo pisanja manj, pa še rešitve boste dobili takoj. 
Super, ne? 

Torej, prijavite se na irokusplus (če ima kdo pri tem še vedno težave, naj mi piše na mail 
mojca.2906@yahoo.de) in poiščite interaktivni delovni zvezek (ne elektronskega). Ponovili boste 
celotno lekcijo torej v kazalu levo zgoraj poiščite poglavje Lekcija 2. 1: Was hast du am Montag? 
 
Začnete s 1. nalogo (ki smo jo že reševali pisno v delovnem zvezku, pa nič zato), ter končate z 9. 
nalogo. Ne pozabite pri vsaki nalogi spodaj desno klikniti še na zeleno kljukico, da preverite svoje 
odgovore.  
10. nalogo boste naredili pisno v zvezek. Najprej si boste zapisali spodnji zapis, nato pa pod zapis 
rešili še nalogo. Vse skupaj nato fotografirajte in priložite tukaj (glej spodaj).  
Če bo kdo pri tem imel težave, naj to zapiše na naš kanal ali na moj elektronski naslov 
mojca.2906@yahoo.de.  

 LIEBLINGSFÄCHER IN MEINER KLASSE (najljubši predmeti v mojem razredu) 

Das Lieblingsfach von Anna ist Deutsch. = Annas Lieblingsfach ist Deutsch. 
Das Lieblingsfach von Timo ist Englisch. = Timos Lieblingsfach ist Englisch. 
 
DOP SLJ 
 
Učiteljica vas pričakuje v spletni učilnici. 
 

1. DKE 

Glej navodila od včeraj, 1.4.2020 

2. NAR 

V tem tednu bomo predelali poglavje ZVOK. V spletni učilnici so objavljena dodatna navodila 

glede izvedbe poskusov, in povezave do zanimivih filmčkov o zvoku. Ostanite zdravi, učiteljica 

Doroteja Smej Skutnik 

ZVOK je povsod okoli nas 

S pomočjo učbenika na str. 98 - 99 odgovori na vprašanja. Želim ti veliko uspeha pri delu! 

1. Na hitro o zvoku 

Zvok je vzdolžno valovanje, ki se širi po snovi (zraku, tekočini, trdnih snoveh). Ponovi, kaj je pri zvoku 

valovna dolžina in frekvenca. 

 

 



2.  Oddajniki zvoka 

a) Naštej oddajnike zvoka ali ZVOČILA. 

b) V kakšne namene uporabljajo zvok živali?  

3. Nastanek zvoka 

a) Kako nastane zvok? 

 

b) Zakaj ob oddaljeni nevihti blisk opazimo veliko prej, preden zaslišimo grom? 

c) Naštej nekaj sprejemnikov zvoka. Ponovi potovanje zvoka po ušesu. 

 

č) Kakšne posledice pušča dolgotrajna izpostavljenost hrupu? 

d) S katerimi ukrepi bi ti zmanjšal onesnaženost okolja s hrupom? 

4. Izvedi spodnja poskusa in opiši rezultate: 

    

 

 



5. Sestavi svoj poskus z zvokom 

Sestavi načrt poskusa in ga izvedi. Napiši rezultate in ugotovitve, poskus fotografiraj.  Če imaš 

možnost, naredi videoposnetek.  

A) Poskus, v katerem zvok nastane, preden ga slišimo. 

ALI 

B) Poljuben poskus iz zvoka (v pomoč imaš spodnje fotografije poskusov, lahko sestaviš 

svojega!). 

Delovanje glasilk: 

 

Širjenje in sprejemanje zvoka: 

 

Pojoči kozarci: https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/3713 

3. RU 

POZDRAVLJENI...OBLECITE SE VREMENU PRIMERNO IN POJDITE (LAHKO TUDI Z 

DRUŽINSKIMI ČLANI) NA SPREHOD. NA SPREHODU UPOŠTEVAJTE VARNO RAZDALJO DO 

DRUGIH LJUDI. 

NA SPREHODU KI NAJ TRAJA CA. 30 MINUT NAREDI NASLEDNJE NALOGE: 

- POZDRAVI VSAKEGA MIMOIDOČEGA IN MU ZAŽELI ZDRAVJA 

- NA GLAS POVEJ SEBI (ALI TISTEMU, KI JE S TEBOJ) KAJ NAJBOLJ POGREŠAŠ V TEH 

DNEH 

- TEČI NEPREKINJENO 3 MINUTE (LAHKO ŠTOPAŠ-SIGURNOOOOO IMAŠ V ŽEPU 

MOBITEL) 

- NAREDI 15 POČEPOV 

- USTAVI SE IN ZA ENO MINUTO ZAPRI OČI, UMIRJENO DIHAJ IN POSKUŠAJ ZAUŽITI 

ČIM VEČ SVEŽEGA ZRAKA 

- KO SE VRNEŠ NA KANAL 7.A (V EASISTENTU) NAPIŠI NEKAJ KAR SE TI JE PRIPETILO 

NA SPREHODU 

Če meniš, da si ne boš zapomnih vseh nalog, si jih prepiši na mobitel... 

UŽIVAJ...in res pojdi na sprehod! 

Ugašanje sveče z zvokom: 

 

https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/3713


4. SLJ 

Po Ovidu: Dedal in Ikar, prva letalca 

Draga učenka/dragi učenec! 

Včeraj si prebral/-a bajko o očetu in sinu, ki sta se podala v nebo. 

Danes te čaka nekaj vprašanj, povezanih z vsebino. Svetujem, da bajko še enkrat hitro prebereš, nato 

pa se loti odgovarjanja. Odgovore zapisuj v zvezek, naslednjo uro pa ti bom ponudila rešitve. 

Še vedno pa prijazno vabljen/-a v spletno učilnico. 

Čas trajanja zadane naloge: 20-30 min. 

DEDAL IN IKAR, PRVA LETALCA 
Analiza besedila 

 
1. Kdo je kdo? Na črtico pred ime osebe napiši ustrezno številko z desne.                    

 
____ Dedal   1. pol bik, pol človek 
____ Minos    2. umetnik 
____ Ikar    3. vladarjeva hči 
____ Minotaver   4. kralj 
____ Ariadna               5. Tezejeva sestra 
                                                6. umetnikov sin 

 
2. Izpiši poved, ki nam pojasni, zakaj se je Dedal naveličal Krete. 

 
3. Uredi zaporedje, tako da na črtico napišeš številko. 

 
____ Skrbni oče je svetoval sinu. 
____ Umetnik si je izmislil napravo za letenje. 
____ Letalca sta bila srečno na poti. 
____ Žalosten pokop sina. 
____ Ikar je padel v morje. 
____ Umetnik in sin sta izdelovala peruti. 

 
4. Iz drugega odstavka izpiši tri pripomočke, s katerimi je Dedal oblikoval peruti. 

 
5. Kaj je zapeljalo Ikarja, da ni upošteval očetovih navodil in svaril?  Odgovor oblikuj s svojimi 

besedami. 
 
6. Iz zadnje povedi izpiši tisti del, iz katerega vidimo Dedalovo obžalovanje, ker se je odpravil na 

tako nevarno pot. 
 

7. Katere tri osebe so videle letalca na poti? 
 

8. Z vsaj tremi pridevniki  opiši očeta in sina.                       
 

DEDAL IKAR 

  

  

  

 

 

 



5. TJA 

Najprej si preveri nalogi 13 in 16 v delovnem zvezku (stran 24 v rešitvah). 
 
https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/ 
 
 - Ustno hitro ponovi vse pridevnike, ki se stopnjujejo nepravilno. 
 
 - Sedaj ponovi pravila za stopnjevanje kratkih pridevnikov. 
 
 - Odpri delovni zvezek in reši naslednje naloge: stran 108/ nalogi 14, 15; stran 109/ naloga 17 
 
 - Odpri učbenik na strani 102 in reši nalogo 6 v zvezek. Zapiši vprašanje in kratek odgovor. Zapiši 
vsaj 6 primerov. Naslov je EXERCISE. 
 
Npr: Who's the TALLEST person in your class? Miha. 
 
 - Na isti strani reši še nalogo 7a v zvezek. Zapiši vprašanje in kratek odgovor. Pomagaj si s podatki 
na spletu. 
 
Npr: Which is the BIGGEST town in Slovenia? Ljubljana. 
 
Have a nice day.:)) 

6. ,7. SPH 

Spet smo se zbrali pri SPH. Današnje navodilo bo veljalo za dva tedna (2. in 9. 4. 2020), ker je bolj 
obširno. Snov bi na popolnoma enak način oddelali v razredu, bo pa osnova za ocenjevanje. V 
primeru, da naloge ne opraviš, se ti primerno zniža končna ocena. Zato kar prični z branjem 
priloženega skeniranega učbenika, ki se nahaja v spletni učilnici. Učbenik je namenjen prav predmetu 
SPH, je pa malenkost bolj obširen, kot je bil učbenik za gospodinjstvo v 6. razredu. Če do spletne 
učilnice ne dostopaš, mi piši in ti gradivo pošljem. 
 
Tvoja naloga bo narediti miselni vzorec o hranilnih snoveh. In sicer bo potrebno za vsako od njih 
napisati nekaj podrobnosti. Za začetek ti prilagam osnovno razdelitev, ti pa dokončaj zapise tako, da 
se boš sam/a najbolj znašel/znašla. Vzemi si risalni list, saj bo zaradi vseh podrobnosti na navadnem 
A4 listu kmalu zmanjkalo prostora. Končan miselni vzorec pričakujem do torka, 14. aprila 2020, na 
mojem enaslovu andreja.je@gmail.com ali pa ga pošlji preko sporočil v spletni učilnici. Lahko ga 
fotografiraš ali pa skeniraš – v zadnjem primeru ga prepogni na pol in poskeniraj vsako polovico. 
 

 
 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/
mailto:andreja.je@gmail.com


Za vsa vprašanja sem ti seveda na voljo na mojem elektronskem naslovu in preko Komunikacije v 
spletni učilnici. 
 
Kar potrudi se, se za lepo oceno splača! Veselje ob delu ti želim! 
Tvoja učiteljica 
 

 


