
0. ura: NI1 
 
PONEDELJEK, 30. 3. 2020 in ČETRTEK, 2. 4. 2020 
Pozdravljeni dragi 7-šolci. 

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. 

 

 
0. ura: DOP SLJ 
 
Dopolnilni pouk pri slovenščini: učiteljica te pričakuje v spletni učilnici, za vso pomoč pa ti je na voljo 

tudi preko maila karmen.zupanc@gmail.com. 

 
 

  

mailto:karmen.zupanc@gmail.com


1. ura: ŠPO 
ŠPORT: 2.4.2020 

TABATA VADBA 

Danes bomo spoznali tabata vadbo, ki izhaja iz Japonske, natančneje iz Tokia. Razvil jo je dr. 

Izumi Tabata. To je oblika visoko intenzivne vadbe, kjer ena vaja traja 4 minute. Sliši se lahko, 

vendar ni tako, te 4 minute znajo biti zelo dolge in naporne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izbrano vajo na vso moč izvajaš 20 sekund, nato 10 sekund počivaš. To zaporedje ponoviš 8-

krat. Zatem počivaš 1 minuto.   Izbiraš lahko med različnimi vajami: počepi, izpadni koraki, 

počepi s skoki, »mountain climber« oz. plezalec, hitri nizki skiping,… 

Tabata vaje izboljšujejo vzdržljivost in hitrost. 

Doma naredi 3 vaje po 4 minute.  

Pred začetkom izvajanja tabate se še ogrej s 6 poljubnimi dinamičnimi razteznimi vajami, ki 

jih izvajamo pri uri športne vzgoje. 

Ko se ogreješ, lahko pričneš s tabato. Najdeš jo na spletni strani: 

https://www.youtube.com/watch?v=l9AhFv7UrTY 

Zanimiva in naporna vadba, kajne?       

https://www.youtube.com/watch?v=l9AhFv7UrTY


2. ura: ZGO 
 

ZGODOVINA 7. b., 31. 3. 2020 in 2. 4. 2020 

Vsi napotki so tudi v spletni učilnici 

Prilagam »rešitve« za ponedeljek in navodila za torek in četrtek. 

 

1. »Rešitve«: Grške vojne 

 

Grško – perzijske vojne 

1. Začetek zaradi upora Grkov nadvladi Perzijcev. 
2. Čas: 5. stol. pr. Kr. 
3. Maratonsko polje: zmaga Grkov (maratonski tek – glej okvir, str. 43). 
4. Bitka pri Termopilah: zmaga Perzijcev, ker so Grki bili izdani. 
5. Še dve veliki bitki: pri Salamini, pri Platajah. 

Peloponeške vojne 
6. Vojne med Šparto in Atenami 
7. Trajanje: skoraj 30 let. 
8. Izid: V vojaškem smislu zmagali Špartanci, oboji močno oslabljeni. 

 
 

Rešitve: Makedonska država 

1. Makedoncem je uspelo podrediti grške polis, ker so bile oslabljene zaradi peloponeških vojn 
2. Makedonska vladarja: FilipII., Aleksander Makedonski (= Aleksander Veliki) 
3. Osvojitve Aleksandra Velikega: Grčija, Egipt, Mala Azija, ozemlje do Indije. 
4. Aleksander je živel v 4. stol. pr. Kr. 
5. Posledice Aleksandrovih osvajanj: širjenje grške kulture in jezika, nastajanje nove kulture – helenizma.  
6. Helenizem: obdobje od smrti Aleksandra Velikega do začetka vladanja rimskega cesarja Avgusta (v 1. 

stol. pr. Kr), značilno je mešanje grške in vzhodnih kultur. 
 

 

2. S pomočjo vprašanj ponovi, kar si se naučil o starih Grkih: 

 

UTRJEVANJE : STARI GRKI 

 

1. Naštej obdobja starogrške zgodovine. 
2. Zapiši imena treh  grških plemen. 
3. Kako so Grki imenovali same sebe in  svojo državo? 
4. Naštej dosežke kretsko - mikenske kulture. 
5. Poznaš kakšen grški ep? 
6. Kako s tujko imenujemo grške mestne države?Naštej naštej jih pet. 
7. Kateri družbeni sloj je vladal v Atenah? Kaj pa v Šparti? 
8. Kako imenujemo družbeno ureditev v Atenah?  



9. Kdo vse v atenski demokraciji ni imel pravice odločanja o javnih zadevah? Kdo je lahko odločal o 
javnih zadevah? 

10. Primerjaj grško in sodobno demokracijo. Uporabi tudi znanje DKE. 
11. Zakaj so se Grki selili iz Grčije? Kam so se selili (kje so ustanavljali kolonije)? Kaj vse je povezovalo 

kolonije in matične polis? 
12. Opiši grško - perzijske vojne. Opiši peloponeške vojne.  
13. Katere dežele je osvojil Aleksander Veliki? 
14. Kaj je helenizem?  
15.*Primerjaj vzgojo otrok v Atenah in v Šparti! 
16. Razloži izraze: demos, demokracija, špartanska vzgoja, helot, gimnazija, polis, črepinjska sodba, 
*agora, *simpozij,  *odisejada.  
 
 
 

3. in 4. ura: MAT 

 

REŠEVANJE BESEDILNIH NALOG Z ODSTOTKI 2 

(učbenik od str. 181 – 184), 2. 4. 2020 

 

1. V zvezek napiši naslov: REŠEVANJE BESEDILNIH NALOG Z ODSTOTKI 

Ob naslovu obvezno zapiši datum. 

 

2. Do sedaj smo se naučili računati del celote in računati celoto. Sedaj pa bomo to znanje 

uporabili pri reševanju nalog z besedilom. To so naloge iz vsakdanjega življenja. 

Prepiši rešene primere v zvezek: 

a) 45 % popusta znaša 144 €. Na katero osnovno ceno je bil izračunan popust? 

Lotimo se reševanja s sklepanjem: 

      odstotek  del celote 

      45 % ……………..….. 144 € 

    : 9       : 9 
      5 %……………..…..     16 € 

               ∙ 𝟐𝟎         ∙ 𝟐𝟎 

      100 % ……………….. 320 € 

Popust je bil izračunan na ceno 320 €. 

a) Po 25-odstotnem znižanju stane 1 kg paradižnika 0,75 €. Koliko bi plačali za 5 kg 

paradižnika pred pocenitvijo? 

100 % − 25 % = 75  %, izračunajmo ceno pred znižanjem za 1 kg paradižnika 

 



      odstotek  del celote 

      75 % ……………..….. 0,75 € 

    : 3       : 3 

      25 %……………..…..     0,25 € 

           ∙ 𝟒             ∙ 𝟒 

      100 %……………..…..     1,00 € 

Cena za 1 kg paradižnika pred znižanjem je znašala 1 €. Torej bi za 5 kg plačali 5 ∙

1 € = 5 €. 

 

3. Iz učbenika preberi prepiši rešen primer 5 s strani 182. Prepiši tudi besedilo naloge. 

 

4. Sedaj pa se loti reševanja nalog iz učbenika na strani 184 in sicer: 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Obvezno preveri pravilnost rešenih nalog. 

Če naletiš na težavo pri kateri od nalog, mi  piši. 

 

UTRJEVANJE RAČUNANJA Z ODSTOTKI, 

Zbirka nalog, 1. del (str. 148 – 166), 2. 4. 2020 

 

1. Odpri Zbirko nalog na strani 148, 149 in natančno preberi rešene primere 6 – 9. 

Če želiš, si jih lahko prepišeš v zvezek. 

 

 

2. Za utrjevanje reši 5 nalog in jih ob koncu poslikaj ter pošlji na mejl 

(andreja.spajzer@gmail.com) ali oddaj na pripravljeno  mesto v spletni učilnici. 

Izbiraš lahko med naslednjimi nalogami: 

A: N 7 – 21/ str. 150, 151 

B: N 6 – 28/ str. 156, 157 

C: N 6 – 26/ str. 163, 164 

 

Obvezno preveri pravilnost rešenih nalog. 

Če naletiš na težavo pri kateri od nalog, mi  piši. 

 

 

mailto:andreja.spajzer@gmail.com


5. ura: SLJ 
DOMAČE DELO UČENCEV PRI SLOVENŠČINI, četrtek, 2. 4. 2020  
 
Po Ovidu: Dedal in Ikar, prva letalca 
Draga učenka/dragi učenec! 
Lotevamo se že tretje bajke, in sicer bajke o prvih letalcih. Osrednji osebi sta Dedal in njegov sin Ikar. 
Razmisli, kdo je letalec, nato pa se loti branja odlomka, ki ga najdeš v berilu pod zgoraj zapisanim 
naslovom. 
 
Ko boš besedilo prebral/-a, se loti dveh kratkih nalog. 

1. Zapiši pet manj znanih ali zanimivih besed in jim pripiši razlago. Pomagaj si z razdelkom Male 
učenosti in SSKJ. 

2. Sestavi tri vprašanja, povezana z vsebino prebrane zgodbi. Pripiši tudi odgovore. 
 
Nalogi zapiši v zvezek, kamor najprej seveda zapiši naslov. 
Še vedno pa toplo vabljen/-a v spletno učilnico, kjer te čaka tudi zvočna pomoč. 
Učiteljica Karmen Zupanc 
 
Čas trajanja zadane naloge: Branje največ 10 min, besede in vprašanja 10 min. 
 
 
 

7. ura: MPZ 
Gradivo najdeš v spletni učilnici. 
 


