
0. NI1/ DOP SLJ 

NI1 

Danes bomo ponovno delali z interaktivnim učbenikom in delovnim zvezkom, v kolikor le tega nimate 

doma.  

Dajmo se torej ponovno prijaviti na spletno stran https://www.irokusplus.si/ in poiščimo interaktivni 

učbenik MAXIMAL 1. V poglavju 2.1 – Was hast du am Montag poiščite 17. nalogo.   

 

        1) Oglejte se filmček (levo spodaj) 

       2) Razlikujete med  

naslavljanjem učiteljev in učiteljic? 

3) Za učitelje na sliki povejte, kakšne  

»vrste« učitelji so oziroma kaj  

poučujejo. 

 

V zvezek si zapiši naslednji primer, da pri tem ne boš imel/a težav:  

gospod Simon Krumpak gospa Karmen Zupanc  

Herr Krumpak Frau Zupanc 

der Sportlehrer  die Slowenischlehrerin  

 

*Ko si reševal/a delovni list zadnje učne ure, si odgovarjal/a tudi na vprašanje Wie heißt deine 

Kunstlehrerin? Pravilni odgovor bi torej bil Meine Kunstlehrerin heißt Frau Juhart.  

4) Še vedno smo pri zgoraj omenjeni nalogi. Vsi že poznate končnice, ki jih uporabljamo z določenimi 

osebami:  

ICH DU ER/SIE/ES WIR IHR SIE 

-E -ST -T -EN -T -EN 

 

Pri nekaterih glagolih se namreč zgodi, da potem glagol s to končnico težko izgovorimo. Takrat 

vrinemo še en –E. Klikni na sovico in si poglej glagole UNTERRICHTEN (poučevati), REDEN 

(govoriti) in RECHNEN (računati). 

Ich UNTERRICHT-E Wir UNTERRICHT-EN 

Du INTERRICHT-eST Ihr UNTERRICHT-eT 

Er / Sie / Es UNTERRICHT-eT Sie UNTERRICHT-EN 

 

https://www.irokusplus.si/


 

5) Še vedno smo pri zgoraj omenjeni nalogi. Klikni na + in pokazali se ti bodo 3 kratki dialogi.  

 

 6) Uporabi jih kot predlogo in tudi  

 sam/a zapiši tri dialoge o izbranih  

 učiteljih na sliki. Nalogo kot sliko 

 oddaj v spletni učilnici ali v 

kanalu  

 do ponedeljka, 20. 4. 2020. 

  

 

7) Koga vse v življenju vikate? Ste kdaj slišali, da so v starih časih tudi onikali?  

Pri nemščini zelo nazorno pokažemo da nekoga vikamo, tako ustno kot pisno.  

Ich UNTERRICHT-E Wir UNTERRICHT-EN 

Du INTERRICHT-eST Ihr UNTERRICHT-eT 

Er / Sie / Es UNTERRICHT-eT Sie UNTERRICHT-EN 

  

       To je namreč oblika za vikanje, Sie pa pri  

       vikanju vedno pišemo z veliko začetnico.  

 

8) V interaktivnem učbeniku poišči nalogo 19. Pogovarjata se dve odrasli ženski, ki se drugače ne 

poznata, zato se tudi vikata (glej odebeljene besede).  

 

  

 

 

 

 

 

 

9) Naloga za posebne dosežke: 



 Zakaj je v zadnjem oblačku SIE 

 zapisana z malo?  

 (odgovor pričakujem samo na mail  

 mojca.2906@yahoo.de do  

 ponedeljka, 20. 4. 2020). 

 

 10) V zvezek zapišite dialog s katerim  

 izmed učiteljev, ki so zgoraj še 

 ponujeni. Nalogo kot sliko 

 oddaj v spletni učilnici ali v kanalu  

 do ponedeljka, 20. 4. 2020.  

11) In interaktivnem delovnem zvezku (ali v svojem, če ga imaš doma), reši naloge 13, 14, 15 in 16b 

na straneh 45, 46 in 47 oziroma v poglavju 2.1 – Was hast du am Montag? (glej spodaj) 

V primeru da delaš v interaktivnem učbeniku se ne pozabi tudi preveriti, če delaš v svojem delovnem 

zvezku pa ti naslednjo uro pošljem rešitve.  
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DOP SLJ 

Dragi sedmošolci, 
tako kot prejšnji četrtek vas tudi tokrat pričakujem v spletni učilnici s kratkimi nalogami za utrjevanje 
znanja. 
 

1. DKE 

Nadaljevanje od 15.4.2020 

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

Naslov je še vedno: Človekove pravice 

Odgovori na vprašanja: 

1. Katero od pravic z ukrepi proti koronavirusu država zagotavlja prebivalcem Slovenije? 

2. Napiši 3 ukrepe, ki jih je sprejela Republika Slovenija, da bi omejila širjenje koronavirusa. 

3. Ali je država s temi ukrepi omejila naše pravice? Katere? 

4. V kakšnem primeru lahko država omeji naše pravice? Za koliko časa? 

Oglej si posnetke o pravicah otrok in kršenju teh pravic: 

https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/181 

http://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/1502 

http://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/328 

Oglej si fotografije otrok in njihovih sob iz različnih delov sveta (V spletni učilnici so iste fotografije in 

opisi tudi v slovenščini): 

https://www.goodnet.org/articles/these-20-kids-rooms-across-world-will-teach-you-humility 

Kaj meniš o pravicah predstavljenih otrok? Primerjaj svoj položaj z njihovim (10 povedi). 

Vse odgovore in razmišljanje zapiši v zvezek,v spletni učilnici pa oddaj fotografijo svojega zapisa. 

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

 

 

 

 

2. NAR 

RAST IN RAZVOJ DO SMRTI 

Prejšnjo uro si z raziskavo ugotovil-a, da le oplojeno kokošje jajce vsebuje ZARODEK. Torej se z 

oploditvijo (združitvijo ženske in moške spolne celice) začne razvoj osebka.  

Da bi se nov osebek lahko razmnoževal, pa mora najprej odrasti. Obdobje rasti pri živalih poteka 

različno dolgo. V učbeniku si oglej razvoj piščanca. Nato odgovori na vprašanja (učb. str. 104-105). V 

spletni učilnici si oglej še zanimivosti o uporabi zarodnih celic za zdravljenje. 

https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/181
http://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/1502
http://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/328
https://www.goodnet.org/articles/these-20-kids-rooms-across-world-will-teach-you-humility
https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_vaje_7r.html


V spletni učilnici te čaka naloga za utrjevanje znanja. Oddaj jo do naslednje ure NAR. 

Veliko uspeha ti želim, 

tvoja učiteljica 

1. Zakaj se celice v tvojem telesu tako zelo razlikujejo, če pa so vse nastale iz istega oplojenega 

jajčeca? (Pomoč: diferenciacija celic) 

2. Pravilno poveži. 

 

3. Kdaj osebek doseže spolno zrelost? 

4. Nekatere živali v razvoju preidejo skozi popolno ali nepopolno preobrazbo. Primerjaj preobrazbo 

metulja (levo) in žabe (desno). Opiši in s številkami označi faze v razvoju. Kakšna je razlika v razvoju 

med metuljem in žabo? 

                            

 

3. RU 

Pozdravljen/a... 

Verjamem, da je dela preko glave, zato ne želim še dodatno nalagati obveznosti. 

Imam pa nekaj nalog, predvsem za zamudnike. 

1. Pošlji mi izbirne predmete (ne pozabi na dve rezervi-TUDI TISTI KI STE DVA IZBIRNA ŽE 
POSLALI), spodaj je podroben opis 
 

http://www.osnovna-sola-polzela.si/wp-content/uploads/2020/04/izbirni_predmeti_2020.pdf 
 
2. Pošlji mi slike kaj si ustvaril na tehniški dan (imamo kar nekaj zamudnikov) 

3. vzemi si 30 minut zase in počni kar najbolj pogrešaš...(facebook ipd. ne spada v to kategorijo...:) 

Ostanite zdravi! 

http://www.osnovna-sola-polzela.si/wp-content/uploads/2020/04/izbirni_predmeti_2020.pdf


 
4. SLJ 

Draga učenka/dragi učenec! 

Se še spomniš, po čem prepoznamo pesem? Kako imenujemo pesništvo še drugače? 

Verjamem, da se. Danes si bomo privoščili pesem KODER PLAVIH LAS, ki jo je napisal srbski pesnik 

Miroslav Antić.  

V razdelku Male učenosti je zapisano: »Pesmi, ki jih je napisal za vas, mladi bralci, so vse prežete z 

živim nemirom, kakršen je značilen za mnoge fante in dekleta v vaših letih. Najpomembnejši med temi 

nemiri pa je seveda tisti, ki mu pravimo nemir prve zaljubljenosti.« 

Sedaj najbrž že veš, da bo pesem govorila o prvi zaljubljenosti. Ampak kdo je zaljubljen? V koga? 

Sem vzbudila tvojo radovednost?  

Pridruži se mi v spletni učilnici. 

5. TJA 

V prejšnjih urah smo že veliko utrjevali stopnjevanje pridevnikov.  
 

Danes pa si bomo pogledali, kako pridevnike uporabimo v tradicionalnih izrazih z as … as.  
V slovenščini jih imenujemo stalne besedne zveze ali idiomi. Verjetno si za njih slišal/a pri urah 
slovenščine. 
 
- Odpri učbenik ali spletni učbenik na strani 109 https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/109.html   

- Najprej poskušaj ustno rešiti nalogi 8a in 8b. Preveri svoje odgovore na ikoni “i” na levi strani.  

- Sedaj si prepiši spodnji zapis v velik zvezek.  

TRADITIONAL EXPRESSIONS AS…AS 

 

1. as quiet as a mouse     tih kot miška 

2. as free as a bird   svoboden kot ptica (ptiček na veji) 

3. as busy as a bee  priden kot čebela, kot mravlja 

4. as old as the hills   star kot zemlja 

5. as sharp as a razor   oster kot britev 

6. as black as coal   črn kot saje, kot oglje, kot noč, kot vran 

7. as flat as a pancake   raven kot deska 

8. as brave as a lion   pogumen kot lev 

9. as cold as ice    mrzel kot led 

10. as light as a feather   lahek kot pero, kot sapica 

11. as hard as rock   trd kot kamen 

12. as sweet as honey   sladek kot med 

13. as pretty as a picture  ljubka, lepa kot roža, lepa kot slika 

14. as green as grass   zelen kot trava 

15. as white as snow   bel kot sneg 

16. as proud as a peacock  ošaben, nadut kot pav 

 
 
- Reši še naloge v delovnem zvezku: 
stran 112/ nalogi 22, 23a 
stran 113/ 23 b. 
 

https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/109.html


6. SPH 

Zdravo! 
Naj te opomnim… si že dokončal/a miselni vzorec o hranilnih snoveh? Če ne, to uredi takoj in mi ga 
pošlji v spletno učilnico. 
  
Velikonočni prazniki so mimo. Verjamem, da ste si privoščili marsikatero jed, ki je sicer ne jeste prav 
pogosto. 
  
Za ta in naslednji teden sem pripravila novo nalogo. Pripravil/a boš jed po želji. Poslikaj pripravo jedi in 
njen končen izgled, zraven pa pripiši še recept. Nalogo objaviš v spletni učilnici. Najboljše reportaže 
priprave jedi bodo objavljene v K(o)rona časopisu. Časa imaš do 24. aprila 2020. 
Veselo na delo! 
 

 


