
1. TJA 

Pozdravljen 7-šolec/ šolka! (24. 4. 2020) 

No, pa smo prišli do konca tedna. Super, kajne? 

- V priponki (spletna učilnica) si najprej preglej rešitve delovnega lista od prejšnje ure. Preglej si res 

natančno in z rdečo popravi napake. 

- Danes boš malo ponovil/a še preteklik (Past Simple), da ga slučajno ne pozabiš. 

Odprl/a boš naslednji spletni povezavi. Preden pa narediš to, si preberi še način oddaje, ki ga že 

poznaš. 

https://www.liveworksheets.com/za252727sr 

https://www.liveworksheets.com/ig252735zx 

 Ko list rešiš, na koncu klikneš FINISH! 

 Program ti bo ponudil tole okno:  

 

 

 

 

 

 

 Izberi desno možnost, da svoj rezultat pošlješ meni.  

 Nato izpolni obrazec (pod sliko sem ti zapisala navodila v slovenščini): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveworksheets.com/za252727sr
https://www.liveworksheets.com/ig252735zx


1. Tvoj ime in priimek.  

2. Tvoj razred. 

3. Tvoj predmet, to je angleščina.  

4. Moj elektronski naslov. (lucka.rancigaj@gmail.com) 

5. Klikneš SEND.  

 

2. SLJ 

Draga učenka/dragi učenec! 

Ena pesem je za nami, pred nami pa je že nova, in sicer Pavčkova pesem, ki nosi naslov Pesem. 

Danes te vabim, da v berilu poiščeš pesem, jo prebereš in razmisliš, kakšno vprašanje (lahko seveda 

tudi več) bi lahko zastavil/-a o sami pesmi. 

Poveži se s kakšnim sošolcem/sošolko. Razmišljajta skupaj in mi skupaj pošljita vprašanja.  

Vprašanja, ki jih bom dobila, mi bodo v pomoč pri pripravi naslednje ure. 

Se vidimo v spletni učilnici.  

3. TIT 

Pozdravljen pri teoretičnem delu. 
Z dovolj znanja bi pričeli v ustaljenih razmerah z načrtovanjem in izdelavo izdelka. Vemo, da se v  
kratkem še ne bomo vrnili v našo delavnico. Zato bomo poglavje o ELEKTRIČNEM TOKU predelali na 
daljavo.  
Tvoja naloga bo, da izdelaš seminarsko nalogo v wordovi obliki ali kot ppt predstavitev (lahko 
tudi drugo orodje za predstavitve) in jo pošlješ kot priponko v kanal razreda v spletni učilnici 
do 4.5.2020. Po koncu raziskovanja boš na uvodna vprašanja znal strokovno odgovoriti. 
 
l. PREVERI SE V SPLOŠNEM ZNANJU 
1. Kje v stanovanju imate varovalke? 
2. Od kje pride električni tok? 
3. Kaj je elektrika oziroma električni tok? 
4. Prevodniki električnega toka so:  
a)guma 
b)zlat prstan 
c)porcelanast krožnik 
d) grafit – konica svinčnik 
5. Zakaj je električni tok nevaren? 
 
lI. IZDELAVA SEMINARSKE NALOGE 

1.  ELEKTRIČNI KROG  naslov 
2. ____izbereš dva naslova____________    podnaslov 

3. Elementi naloge  uvod,  poglavja vsebine,  zaključek,  seznam literature. 
4. Dodatno gradivo uporabiti moraš 3 slike in 1 tabelo, ki naj dopolnjujejo besedilo. 
5. Obseg naloge ne sme biti več kot 3 strani + naslovnica 
6. Vsebina iz vsakega stolpca izberi en naslov, za katerega boš izdelal nalogo 

 

KAJ JE ELEKTRIČNI TOK 

 

ELEKTRIČNA NAPETOST 

 

ELEKTRIČNE SHEME IN ELEKTRIČNI 

HIDROELEKTRARNA 

 

TERMOELEKTRARNA 

 

JEDRSKE ELEKTRARNA 



KROG 

 

NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA TOKA 

 

 

BATERIJA 

 

GENERATOR 

 

AKUMULATOR 

Kratko in jedrnato opiši nove pojme in vstavi slike, ki bodo dopolnjevale zapis. 
 
lII. PRIMER NALOGE IN TOČKOVANJE 
 
ZA vzorec imaš v spletni učilnici en primer  naloge.  
 
 

KRATKA IN JEDRNATA 

VSEBINA (max. 3 točke) 

UPORABA 

SLIKOVNEGA 

MATERIALA (max.3 

točke) 

NAVAJANJE VIROV 

(max 3 točke) 

Zbrani podatki povzemajo 

bistvo, vsebina deluje kot 

celota, je logično 

organizirana in vsebuje 

pomembne informacije 

Slikovno gradivo 

dopolnjuje besedilo. 

Literatura je ustrezno 

citirana. 

 
Upava, da v teh dneh ne zmanjka električnega toka. 
 

4. TIT (glej 3. Ura) 

5. MAT 

Sedmošolci! 
Zaključili smo poglavje o odstotkih in obdelavi podatkov. V spletni učlinici vas čaka preverjanje zanja. 
Obilo uspeha pri reševanju. 
 

6. ONA/ŠZZ 

ONA 

Dragi učenec, učenka, 
 
v spletni učilnici te čaka navodilo za aktivnost "Žejni svet" 
 
ŠZZ 
 
''Igro igraš kot navaden monopoly, le da za vsako polje opraviš določeno gibalno vajo. Prevode vaj si 
poišči na spletu. Vsakič, ko tvoja figura preide polje START, dobiš eno točko.  
 



 
 

7. ONA 

Glej 6. Ura. 


