
0. NI1/DOP SLJ 

NI1 

Navodila za nemščino ostajajo enaka in jih najdeš v zbirniku navodil za torek, 7. 4. 2020 

DOP SLJ 

Draga sedmošolka, dragi sedmošolec! 

Z bajkami smo zaključili, zato te vabim, da se mi pridružiš v spletni učilnici, kjer te čaka nekaj kratkih 
vprašanj, povezanih z vsemi tremi obravnavanimi bajkami – Odisej na otoku Kiklopov, Volkodlak ter 
Dedal in Ikar, prva letalca. 

Vprašanja so zastavljena interaktivno. Ne bo potrebno veliko pisati, več klikati, dobil/-a pa boš 
povratno informacijo, ali obravnavane bajke tudi razumeš. 

Še vedno velja, naj te ne bo strah pisati, če potrebuješ pomoč (obljubim, ne bom gledala pravopisnih 

napak).  

1. GEO 

1. Oglej si klimogram Utrechta (Nizozemska) v učbeniku na strani 62.  
a) Koliko znaša najnižja povprečna temperatura pozimi in koliko najvišja poleti?  
b) Kakšna je razporeditev padavin čez leto? 
c) Kaj ugotoviš, če klimogram Utrechta primerjaš s klimogramom Fort Williama (Škotska)? 

2. Utrecht  ima oceansko podnebje.  
a) Zakaj ima Zahodna Evropa takšno podnebje?  (U 61) 
b) Kakšne so značilnosti oceanskega podnebja?   
c) Kje je več padavin? 

3. Kaj prinaša toploto atlantskim obalam Evrope? U 62 
4. Kako vpliva topel morski tok na ozračje pozimi in kako poleti? 
5. Kakšno podnebje imajo južne obale Francije? 
6. Kakšno rastlinstvo imajo države Zahodne Evrope? 
7. Reši nalogo na strani 70 v delovnem zvezku.  
8.  

2. SLJ 

Draga učenka/dragi učenec! 

Ob koncu sklopa, povezanega s književnostjo, običajno sledi poustvarjanje. Vem, da nekateri že 

komaj čakate, da boste lahko ustvarili kakšno svojo zgodbo. 

V spletni učilnici ti ponujam dva naslova, in sicer POLIFEMOVA PRIPOVED in IKAR JE UPOŠTEVAL 

OČETOVO SVARILO. 

Poleg naslovov te pričakujejo tudi natančnejša navodila, ki ti bodo lahko v pomoč pri pisanju. Potrudi 

se, saj bodo kvalitetne zgodbe objavljene tudi v šolskem glasilu oz. kako drugače nagrajene. 

Učiteljica Marija Kronovšek 

Čas trajanja zadane naloge: 30-60  min (za oddajo poustvarjalne naloge je na voljo pet dni) 

 

 

 



3. ŠPO 

OGREVANJE: poglej posnetek in ponavljaj gibanje- NE PRESKOČI ZELO JE ZABAVNO! 

- https://www.youtube.com/watch?v=VgOpLObMlkw 

GLAVNI DEL: 

- VSAKO VAJO IZVAJAJ 30 SEKUND (na glas štej do 30 če nimaš časomerilca) 

- POČIVAJ 30 SEKUND (naredi požirek vode) 

- NALOGE PO ŽELJI OPRAVI 2X 

 

ZAKLJUČNI DEL:  opravi vse raztezne vaje (vsako držiš v položaju in šteješ počasi do 20) 

 

 

DODATNO (po želji) 

- 100 poskokov s kolebnico 

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


4. NAR 

Navodila se nahajajo v spletni učilnici. 

5. MAT 

Navodila se nahajajo v spletni učilnici. 

6. SPH 

Pri SPH velja še vedno navodilo prejšnjega tedna, ki je objavljeno tudi v spletni učilnici. Tvoj končan 

miselni vzorec pričakujem do torka, 14. aprila 2020. Za usmeritve ali dodatna pojasnila sem na voljo 

preko sporočil! 

7. SPH 

Glej 6. Ura. 


