
0. DOP MAT/ŠZZ 

ŠZZ- ENAKO KOT ŠPO (GLEJ 5. URA)-dovolj je če narediš enkrat, po želji lahko dvakrat 

Aktivni odmori 
 

Po vsaki opravljeni šolski uri oz. 45 minutah dela, opravi vseh 10 vaj (30 sekund dela, 30 sekund 
počitka). 

 
V zapiske mi napiši koliko krogov si uspel/a opraviti tekom dneva. 

 

 

 

DOP MAT 

RAČUNANJE CELOTE 

1. Še enkrat si poglej in dobro preberi razlago, kako lahko izračunaš celoto. 

 



 

 

 

 

 



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. 

1. DKE 

Navodila za delo za obe uri v tem tednu so tudi v spletni učilnici. 

Naslov je še vedno: Človekove pravice 

Oglej si posnetek (4 min) o Splošni deklaraciji človekovih pravic. Če ne vidiš slovenskih podnapisov, 

jih vklopi.: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZVnEjNDsG8 

Oglej si posnetek: 

https://www.ted.com/talks/lisa_kristine_photos_that_bear_witness_to_modern_slavery 

Zapiši svoje vtise, mnenje in razmišljanje ob drugem posnetku. 

Ponavljaj za nazaj: https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_7r.html 

2.  SLJ 

Sedmošolec, sedmošolka,  

sedaj smo prebrali že tri nenavadne zgodbe, ki jih imenujemo BAJKE ali MITI.  

Danes boš spoznal/-a, kaj je značilno za te vrste zgodb. 

Pridruži se mi v spletni učilnici, kjer boš dobil natančna navodila za nadaljnje delo. 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZVnEjNDsG8
https://www.ted.com/talks/lisa_kristine_photos_that_bear_witness_to_modern_slavery
https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_7r.html


Če imaš z dostopanjem do spletne učilnice še vedno težave in do gradiva ne moreš, mi piši na moj e-

naslov, z veseljem ti bom pomagala do gradiva, potrebnega za uro, na drugačen način. 

Uspešno delo ti želi tvoja učiteljica slovenščine.  

3.TJA 

Preglej si nalogo, kjer si moral/a povezati angleške in slovenske besede. Če katere od besed ne znaš 
izgovoriti, preveri izgovorjavo na PONS slovarju, tako da vpišeš besedo in pritisneš na zvočnik. 
Besede večkrat preberi in ponovi. 
https://sl.pons.com/prevod 
 

 DRŽAVA (v ZDA) – a state 
 GLAVNO MESTO – the capital 
 OKROŽJE – a district 
 SLAVEN/ ZNAN - famous 
 (DRŽAVNA) MEJA – a border 
 PO ZNAČAJU – in character 
 ZNAK/ NAPIS – a sign 
 URADNI JEZIK – an official language 
 VSAKDANJI/ SKUPEN JEZIK – a common language 
 DAN NEODVISNOSTI – the Independence Day 
 POSTATI NEODVISEN – to become independent 
 PRAZNIK – a holiday 
 PRAZNOVATI – to celebrate 
 PRIVLAČEN - attractive 
 RAZNOLIKOST – a variety 
 PRISELJENEC – an immigrant 
 NARODNOST – a nationality 
 PREBIVALEC – an inhabitant 

 

- V besedilu o ZDA si verjetno opazil/a, da nekatere pridevnike stopnjujemo drugače, kot si bil/a 

navajen/a do sedaj (npr: the most expensive). Torej pridevnike, ki so sestavljeni iz treh zlogov ali 

več (rekli jim bomo kar dolgi pridevniki) stopnjujemo z MORE in THE MOST. Pravilo si poglej na 

fotokopiji stopnjevanja pridevnikov pod točko 5. 

 

Npr: expensive (drag) - more expensive (dražji) – the most expensive (najdražji) (PRIDEVNIKA 

NE SPREMINJAŠ, SAMO SPREDAJ DODAŠ BESEDI MORE ALI THE MOST) 

 

Lahko stopnjuješ tudi navzdol, ampak mi bomo to redkeje uporabljali. 

Npr: expensive (drag) - less expensive (manj drag) – the least expensive (najmanj drag) 

 

  - Sedaj v zvezek napiši naslov COMPARISON OF LONG ADJECTIVES - EXERCISE. V učbeniku na 
strani 105 reši nalogo 3 pisno v zvezek. Napiši 10 povedi. Učenci z DSP ali z učnimi težavami jih 
napišite 5. 
Npr: Maths is more difficult than English. Ljubljana is the most modern. 
 
 
 - Odpri delovni zvezek in reši naloge: 
stran 109/ naloga 18, stran 110/ nalogi 19a in 19b, 20 
  

That's all. Have a wonderful day. 

 

 

https://sl.pons.com/prevod


4. MAT 

Vabim vas, da gradivo prevzamete v spletni učilnici. 
Ogledali si bomo, na kakšne načine prikazujemo podatke. 
 
5. ŠPO- ENAKO KOT ŠZZ  (GLEJ 0. URA)- dovolj je če narediš enkrat, po želji lahko dvakrat) 

Aktivni odmori 
 

Po vsaki opravljeni šolski uri oz. 45 minutah dela, opravi vseh 10 vaj (30 sekund dela, 30 sekund 
počitka). 

 
V zapiske mi napiši koliko krogov si uspel/a opraviti tekom dneva. 

 

 

 

 

6. ŠNO 

Dragi šolski novinarji/drage šolske novinarke, 

Prejšnji teden ste se lotili raziskovalnega dela. Raziskovali ste o 1. aprilu, dnevu »norcev«, dnevu, ko 

se je dovoljeno zlagati. 

Tudi današnje delo bo povezano z raziskovanjem. Natančno preglejte spletni album in spletno 

glasilo. Videli boste, da oba ponujata nekaj novosti. Kakšne so? Zakaj smo jih uvedli? Kaj ti je 

všeč? Izpostaviš lahko prav določen prispevek. Bi kaj izboljšal/-a? Spremenil/-a? Dobrodošli 

bodo tudi tvoji predlogi. 

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 15 min naprej, odvisno, koliko te bo pritegnilo brskanje po spletnem glasilu in 

albumu. 

Se vidimo v spletni učilnici. 

mailto:karmen.zupanc@gmail.com

