
0. ura: DOP TJA 
 

DOPOLNI POUK ANGLEŠČINA (6. 4. 2020) 

Pozdravljeni sedmošolci in sedmošolke, 

v preteklih dveh urah smo utrjevali učno snov enote 2 in 3. Tokrat pa vas čakajo vaje za 

učno snov enote 4. Lahko si vaje preneseš na računalnik, jih rešiš in shraniš na 

računalniku, ali pa jih prepišeš v zvezek in rešiš. Rešitve dobiš prihodnjič. 

 

I will be with you next week.  

Your English teacher Mojca Vidmajer ☺ 

 

UNIT 4 - EXERCISE 

 

1. Zapiši naslednja števila z besedo. 
a) 243 – 
b) 13 – 
c) 44 – 
d) 55 – 
e) 15 – 
f) 118 – 
g) 793 – 
h) 5, 015 
i) 4,099 – 
j) 2, 465 – 
k) 9, 145 – 
l) 3, 333 – 
m) 8, 478 – 
n) 10, 000 – 

 

 

2. Poveži nasprotne si pridevnike.     
a) shy     _____ 1) poor 
b) rich     _____ 2) cheap 
c) expensive    _____ 3) weak 
d) hard-working   _____ 4) boring 
e) strong     _____ 5) brave 
f) interesting    _____ 6) lazy 
 



 

3. Zapiši nasprotja danim pridevnikom. 
a) alive – 
b) shy – 
c) hot – 
d) tidy – 
e) ugly – 
f) sunny – 

g) heavy – 
h) lazy – 
i) safe – 
j) healthy – 
k) deep – 
l)          fast  –

4. Dopolni z vprašalnico »How« in ustreznim pridevnikom. 
a) ___How wide ________ is this street? – 4 meters. 
b) ____________________ hours are there in a day? – 24.  
c) ____________________ is it from Kranj to Celje? – 100 kilometres.  
d) ____________________ is Mount Everest? – 8,848 m.  
e) ____________________ are you? – I am 1.79 m.  
f) ____________________ is it from Velenje to Trbovlje? – 39 kilometres.  
g) ____________________ days are there in a week? – Seven. 
h) ____________________ is Mount Kilimanjaro? – 5,895 m. 
i) ____________________ is this lake?  



5.  Dopolni tabelo. 

Positive (osnovnik) Comparative (primernik) Superlative (presežnik) 

long   

strong   

big   

fast   

happy   

nice   

easy   

early   

(!) far   

(!) good   

(!) bad   

(!) little   

 

6. Dopolni z osnovnikom, primernikom ali presežnikom.  
a) I eat _______________________________ (little) chocolate than my brother. 
b) A hamburger is __________________________________ (cheap) than a steak. 
c) Whose behaviour is the _______________________________ (bad) in your class? 
d) Girls are as __________________________ (talkative) as boys. 
e) Whose behaviour is the _______________________________ (bad) in your class? 

f) Portorož is ___________________________ (far) away from Polzela than Vransko. 
 

7. Svoje znanje lahko preveriš tudi z interaktivnimi vajami na spletu. Klikni na 
spodnjo povezavo:  
 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone7_u4.html 

 

Rešuj oblačke z naslovom ADJECTIVES, OPPOSITE ADJECTIVES. 

 

https://interaktivne-vaje.si/anglescina/vocabulary/touchstone7_u4.html


1. ura: ŠPO 

DNEVNI IZZIV 
Naslednje naloge opravi v poljubnem vrstnem redu kadarkoli v dnevu, lahko tudi v razmaku (npr. nekaj zjutraj, 

nekaj zvečer). 

V spletni učilnici mi pošlji odgovor, katera naloga ti je bila najbolj všeč in katera najmanj... 

Upamo, da ti bo vadba popestila dan! 

IME VAJE TRAJANJE / PONOVITVE 

https://www.youtube.com/watch?v=L_A_HjHZxfI Čas posnetka 

POSKOKI S KOLEBNICO / VRVJO 5 X 50 

NEPREKINJEN TEK 5 min 

VOŽNJA S KOLESOM / SKIROJEM / ROLERJI 10 MIN 

20 TREBUŠNJAKOV / 20 HRBTNIH DVIGOV 3 X 

VAJE OB MIZI KO DELAŠ ZA ŠOLO (glej spodaj) 1 X vsaka vaja po 15 sekund 

 

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


                            

                                                               

 

2. ura: SLJ 

 

DOMAČE DELO UČENCEV PRI SLOVENŠČINI, ponedeljek, 6. 4. 

2020  

 

Po Ovidu: Dedal in Ikar, prva letalca 

Draga učenka/dragi učenec! 

Zadnjo uro preteklega tedna si se ukvarjal/-a z vsebino bajke Dedal in Ikar, prva letalca.  



V spletni učilnici, kjer sedaj že prav vsi lepo sodelujete, te čakajo rešitve odgovorov na 

vprašanja, prav tako tudi moja zvočna razlaga. 

Današnja naloga bo vezana na jezikovne posebnosti. Iskal/-a boš pomanjševalnice, sopomenske 

izraze in še kaj.  

Pridruži se mi v spletni učilnici. 

Učiteljica Karmen zupanc 

 

Čas trajanja zadane naloge: 20-30 min. 

 

3. ura: ZGO 

ZGODOVINA 7. b., 6. 4. 2020 in 7. 4. 2020 

Vsi napotki so tudi v spletni učilnici 

Obvezno:  

V spletni učilnici te čaka preverjanje znanja o starih Grkih. 

Napiši večji naslov: RIMSKA DRŽAVA 

Obišči: https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiZgodovina7/index.html 

Klikni na meni levo zgoraj, odpri Rimska država in si poglej posnetke Rimski imperij, Rimski forum 

in Življenje na rimskem forumu. 

Preberi besedilo v učbeniku, str. 59 – 60 in 84. 

S pomočjo vprašanj naredi zapiske: 

1. Poimenuj 2 ljudstvi, ki sta pred ustanovitvijo Rima živeli na Apeninskem polotoku (v 

učbeniku sta zapisani z rdečo). 

2. Kaj vse so se Rimljani naučili od Etruščanov?  

3. Kdaj in kje je nastal Rim? Ali so podatki o tem zanesljivi? Zakaj? 

4. Na kratko povzemi legendo o nastanku Rima. 

5. Kakšno obliko vladanja je imel Rim na začetku? * Kaj pa kasneje? 

6. Rimska družba se je delila na patricije, plebejce in sužnje. Kdo so bili patriciji (okvir, str. 

61), plebejci, sužnji (str. 84)? Opiši položaj in vlogo sužnjev. 

7. Kdo je bil glavni v rimski družini? Opiši njegovo vlogo. 

8. Opiši vlogo žensk in otrok. 

https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiZgodovina7/index.html


Neobvezno: Če imaš možnost, si natisni spodnjo osmerosmerko in jo reši. 

 

 

 



4. in 5. ura: LUM 

FOTOGRAFIJA 

(2 URI TEORIJE, 2 URI PRAKTIČNEGA DELA) 

 

PRVI DEL: TEORIJA 

https://eucbeniki.sio.si/index.html 

Preštudirali boste teorijo v iUčbeniku za Likovno umetnost 8 (nič skrbeti, če je za 8.r, 

snov je primerna od 6.-9.r. Vsi boste dobili to nalogo, ker bo zanimivo potem primerjati). 

 

 

V kazalu poiščite poglavje FOTOGRAFIJA.  

https://eucbeniki.sio.si/index.html


 

Poglavje dobro preberite, po potrebi večkrat.  

Osredotočite se na FOTOGRAFSKE ZVRSTI. 

 

 



 

Rešite naloge na koncu poglavja.  

 

 

DRUGI DEL: PRAKSA 

 

Vaša naloga je naslednja. Preštudirali ste fotografske zvrsti. 

• reportažna fotografija 

• dokumentarna fotografija 

• portret 

• arhitekturna fotografija 

• krajinska fotografija 

• žanr 

• športna fotografija 

• umetniška fotografija 

Med vsemi zvrstmi si izberite 4, ki jih boste podrobneje predelali. Posnemite 

fotografije izbranih zvrsti, jih obdelajte (ali pa ne) v programu za urejanje fotografij, 

nato pa jo pošljete meni.  

Npr. izbereš PORTRET, KRAJINSKO FOTOGRAFIJO, ŽANR, UMETNIŠKO 

FOTOGRAFIJO. Fotografije lahko posnameš s telefonom, lahko pa s fotoaparatom, če 

ga imate doma.  



Če kdo, karkoli od tega nima, pa naj poišče na spletu fotografije, ki ustrezajo izbranim 

zvrstem. Vendar moraš v tem primeru navesti vir fotografije (pod fotografijo navedeš 

avtorja fotografije, če je znan in kopiraš povezavo do fotografije – če komu to ne bo jasno, 

mi piši).   

Izbrana 4 dela mi pošlješ na e-mail: urska.art@gmail.com 

 

Vse 4 fotografije prilepi pod tabelo o samooceni, ki je spodaj. Dokument poimenuj z 

imenom in priimkom.  

 

3. NALOGA 

Fotografija 

KRITERIJI - SAMOOCENJEVANJE Možne 
točke 

Dosežene 
točke 

1. Preštudiral/a sem fotografske zvrsti 5  

2. Izbral/a sem si 4 zvrsti 5  

3. Posnel/a 4 fotografije izbranih zvrsti 5  

4. Vsaka fotografija ima naslov in napisano zvrst 5  

 

Pod tabelo pripni fotografije (naj bodo čim večje – npr: 2 na eno celo stran), na 

koncu napiši tvoje ime in priimek. Tudi datoteko shrani kot - Ime priimek, razred 

in mi pošlji ta dokument. 

 

Vsaka fotografija mora imeti naslov in napisano zvrst (npr. TO SEM JAZ-PORTRET, 

MOJA NJIVA- KRAJINSKA FOTOGRAFIJA, …). 

Fotografije bom pregledala in shranila. Ko se vidimo, jih bomo natisnili, naredili 

vrednotenje in jih razstavili.  

Če je karkoli nejasnega, mi lahko pišete.  

 

Uživajte v ustvarjanju in odkrijte veliko lepega doma in v bližnji okolici. 

Še najpomembnejše, BODITE DOMA, NE DRUŽITE SE S PRIJATELJI (grozno, vem ☺), 

POJDITE V GOZD, FOTAGRAFIRAJTE, USTVARJAJTE, PREBERITE DOBRO 

KNJIGO IN POGLEJTE KAKŠEN DOBER FILM. ZDAJ JE PRAVI ČAS ZA E-DRUŽENJE 

mailto:urska.art@gmail.com


(vam pisano na kožo, upoštevajte to!!!) PREDVSEM PA SKRBITE ZA SVOJO HIGIENO 

IN ZDRAVJE.  

 

SKUPAJ NAM BO USPELO! 
 

Lep pozdrav 

Učiteljica Urška ☺ 

 
 
 

 

7. ura: NI1 

 

 

 

Obvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
 

7. razred 

Navodilo za delo: PONEDELJEK, 6. 4. 2020 in ČETRTEK, 9. 4. 2020 

 

Dragi učenci! 

Kako ste? Upam, da zdravi in dobrega počutja. Nekateri delovne izzive jemljete zelo 

organizirano in zato tudi uspešno. Bravo. Vsi skupaj pa zagotovo potrebujete še 

veliko vaje. Za to nalogo imate časa 1 teden, to je do nedelje 12. 4. 2020, zato 

seveda ne pričakujem zaman, da bo naloga narejena tako kot se spodobi.  



 

POMEMBNO! 

Pomagaj si z zvezkom in gradivom iz prejšnjih ur, prav tako ti je 

na voljo interaktivni učbenik in delovni zvezek na irokusplus.  

Če naletiš na tehnične težave mi prosim piši na naš KANAL ali na 

e-mail mojca.2906@yahoo.de  

Za vas sem sestavila interaktivni delovni list. Kaj to pomeni? 

 Obiskal/a boš spodaj zapisano spletno stran.  
 Pojavil se ti bo delovni list, ki ga rešuješ tako, da klikneš na kvadratek in 
rešitev vpišeš. Glede na urnik v CELIH POVEDIH odgovarjaš na vprašanja. 

 Naj ti vprašanje pomaga pri sestavljanju odgovora. Imaš tudi PLONKCE.  
 Navodila na delovnem listu so v slovenščini.  
 Rešiš torej delovni list in na koncu klikneš FINISH! 
 Program ti bo ponudil tole okno:  

 

 

 

 

 Izberi desno možnost, da svoj rezultat pošlješ meni.  
 Nato izpolni obrazec: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Tvoje ime in priimek.  

2. Tvoj razred. 

3. Tvoj predmet, to je DEUTSCH.  

4. Moj elektronski naslov, to je mojca.2906@yahoo.de.  

5. Klikneš SEND.  

6. Nalogo je potrebno oddati do NEDELJE, 12. 4. 2020.  

7. Delovni list lahko tudi natisneš, če imaš to možnost in sicer tako, da 

z desnim klikom na miški izbereš NATISNI. Seveda v tem primeru 

list tudi prilepi v zvezek.  

 

 

 

ŠE NEKAJ NAMIGOV , 

ZA USPEŠNO REŠEVANJE. 

 

 

✓ Namesto znaka ß raje piši SS. 

✓ Namesto znakov Ä, Ö, Ü piši raje AE, OE, UE. 

 

Zdaj pa veselo na delo.  

mailto:mojca.2906@yahoo.de


Aja, delovni list še potrebuješ ☺ 

 

Tukaj ga najdeš: 

https://www.liveworksheets.com/ps111468fq  
 

Želim ti maksimalno lep dan. 

Mojca Kacjan  

 

https://www.liveworksheets.com/ps111468fq

