
0. ura: GKL 
Navodila za delo vas čakajo v spletni učilnici. 
 

1. ura: GUM 
Torek, 7.4.2020/GUM 

Pozdravljeni sedmošolci! 

Upam, da se vam je uspelo naučiti pesmico De colores. Lahko jo zapojete tudi v španščini! 

Pod naslov RENESANSA napiši: 

Učbenik str. 39/ naredi miselni vzorec o glasbenih oblikah renesanse- npr: 

 

GLASBENE OBLIKE RENESANSE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odgovori na vprašanja v zvezek v tem stilu? Lahko pa izbereš svojega! 

ZAPOJ PESMICO VEM, DA DANES BO SREČEN DAN IN JO SPREMLJAJ S PLOSKANJEM, TLESKANJEM, 

KAKŠNIM  GLASBILOM! 

Za točko pričakujem kakšen posnetek! 

 

Lp 

Mija 

 
 

2. ura: TJA 
Dragi učenec/ učenka 7. b! (7. 4. 2020) 
 
 - Najprej si preglej naloge 14, 15, in 17 v delovnem zvezku (stran 24 v rešitvah). 
 
https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/ 

Kaj je motet? 

MOTETE JE ?  

Kaj je madrigal? 

MADRIGAL JE? 

Kaj je maša? 

MAŠA JE? 

Kaj je šanson? 

ŠANSON JE? 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/


 - Na spodnji povezavi so rešitve učbenika in na strani 14 si lahko pregledaš pravilne 
odgovore o Sloveniji (to je bila naloga 7a na strani 102). 
 
https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/2/ 
 
 - Spodaj tega dokumenta imaš kratko preverjanje znanja, ki ga reši in pošlji na moj mail 
lucka.rancigaj@gmail.com. Lahko kar odtipkaš pravilne odgovore – torej ni potrebno 
natisniti. Zraven te prosim, da zapišeš tudi svoje ime in priimek. 
 
 - Odpri e-učbenik https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/100.html na strani 100.  Poslušaj besedilo. 
Nato besedilo še preberi. Dopolni spodnjo tabelo in jo prepiši v zvezek. V tej tabeli primerjaš obe 
državi. Primerjavo zapišeš pod tisto državo, za katero nekaj velja. Tri primere že imaš narejene.  
 

Compare Great Britain and Canada. 
 

 Great Britain Canada 

money Coins are heavier. / 

buildings   

grass   

weather / worse, more severe 

hills/ mountains   

rivers    

people   

food/ drink   

landscape / more varied 
 

 - Sedaj si v slovar zapiši spodnje besede. 
 

• except – razen 

• a journey - potovanje 

• an impression – vtis 

• to notice – opaziti 

• a coin – kovanec 

• a banknote – bankovec 

• outgoing – družaben 

• manners – olika, vedenje 

• countryside – podeželje 

• landscape – pokrajina 

• a prairie – prerija 

• an evergreen forest – zimzeleni gozd 

• tundra – tundra 

• inland – v notranjosti 

• vast – širok, prostran 

• a farmland – kmetijsko območje/ zemljišče 

• varied – raznolik 

• climate – podnebje 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/2/
https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/100.html


• severe – ostro 

• rather – precej, bolj 
 

TO VAJO MI PROSIM POŠLJI NA MAIL!!! 
 

EXERCISE    Name and surname: ______________________ 
 

1. Compare. Primerjaj. 
 

POSITIVE COMPARATIVE SUPERLATIVE 

SLOW   

DIRTY   

BAD   

GOOD   

FAR   

LITTLE   

HOT   

THIN   

 
2. Fill in the gaps. Dopolni. 

 
a) Comics are usually _________________ (cheap) than books. 
b) Mount Everest is _________________________(high) mountain in the world. 
c) In Geography, Peter is ________________ (bad) than Jerry. 
d) In Art, Suzy is __________________ (good) than Jenny. 
e) Celje is __________________ (far) than Šempeter. 
f) I usually eat _______________ (little) chocolate in our family. 
g) You are as ________________ (pretty) as a picture. 

 

3. in 4. ura: NAR 
NARAVOSLOVJE 7. 4. 2020 
 
Zdravo! 
 
V spletni učilnici te že čakajo rešitve vprašanj za zapis v zvezek o čutilih. Preveri, če imaš pravilne 
odgovore in dopiši manjkajoče. 
 

Danes boš predelal/a poglavje o ZVOKU. Zato v zvezek napiši naslov: 

Zvok je povsod okoli nas 
S pomočjo učbenika na str. 98 - 99 naredi zapis v zvezek in odgovori na vprašanja.  
1. Na hitro o zvoku  
Zvok je vzdolžno valovanje, ki se širi po snovi (zraku, tekočini, trdnih snoveh).  
 

V brezzračju, kjer ni zraka (zato tudi ni snovi), se zvok ne more širiti. O valovanju smo že 
govorili na začetku leta, o vzdolžnem valovanju smo tudi naredili poskus z mavrično vzmetjo, 



ki sem jo potiskala po pultu levo in desno. Se spomniš, ko smo govorili, da ima tako valovanje 
zgoščino in razredčino? Še enkrat si poglej zapis v učbeniku, na strani 12. 
 
Kako opišemo zvok? Kaj je zanju značilno? Odgovore boš našel/našla na listu, ki si ga 
prilepil/a v zvezek na začetku leta, ko smo obravnavali valovanje. 

 
 

2. Oddajniki zvoka  
a) Naštej 5 oddajnikov zvoka ali zvočil. 
b) V kakšne namene uporabljajo zvok živali?  
Poglej si delovanje glasilk na povezavi: https://eucbeniki.sio.si/nar7/1221/index1.html na 
levi 
 
Dodatna naloga: včasih so sporočila pisali z Morsejevo abecedo. Napiši svoje ime v Morsejevi 
abecedi – pomagaj si s spletom. 
.- -.-...-...---.- 
Najbolj znan je mednarodni   ...---...    Kaj pomeni? 
 
3. Nastanek zvoka  
a) Kako nastane zvok?  
b) Zakaj ob oddaljeni nevihti blisk opazimo veliko prej, preden zaslišimo grom?  
c) Naštej nekaj sprejemnikov zvoka. Ponovi potovanje zvoka po ušesu (snov prejšnje ure). 
č) Kakšne posledice pušča dolgotrajna izpostavljenost hrupu?  
d) S katerimi ukrepi bi ti zmanjšal onesnaženost okolja s hrupom?  
 
Dodatna naloga: ali veš da sluh z leti slabi? Mogoče veš zakaj? Poslušaj zvok na spodnji 
povezavi od 0:20 do 1:35. Naj ga poslušajo tudi tvoji starši, brat, sestra. Ali vsi slišite enako? 
Do katere sekunde ali Hz slišiš zvok ti ali tvoj starš, brat sestra, babica, dedek? 
https://www.youtube.com/watch?v=-E1SDl9vLo8  
 
4. Izvedi 2 poskusa in opiši rezultate in ugotovitve. Poskusa fotografiraj in mi fotografijo/e 
pošlji preko eAsistenta ali na andreja.je@gmail.com. Lahko narediš tudi videoposnetek. 
 
Poskuse najdeš na povezavi:  
https://eucbeniki.sio.si/nar7/1221/index1.html  
 
poskus z ravnilom  

https://eucbeniki.sio.si/nar7/1221/index1.html
https://www.youtube.com/watch?v=-E1SDl9vLo8
mailto:andreja.je@gmail.com
https://eucbeniki.sio.si/nar7/1221/index1.html


 
delovanje glasilk, ki ga lahko ponazoriš z balonom 

 

 
 
https://eucbeniki.sio.si/nar7/1221/index2.html  
zvok se prenaša po trdnih snoveh 

https://eucbeniki.sio.si/nar7/1221/index2.html


 
telefon 

 
 
Ugašanje sveče z lijakom – potrebuješ kuhinjski lijak, prozorno folijo za živila, gumico, svečko 
in vžigalnik ali vžigalice. Folijo napni okrog večje odprtine lijaka in jo pritrdi z gumico. Prižgi 
svečko. Ožji del lijaka usmeri v plamen svečke in udari po napeti foliji. Kaj se bo zgodilo? 
Rešitev imaš v priloženem video posnetku v spletni učilnici. 

 
 



Ne pozabi: slike ali video dveh izbranih poskusov mi pošlji kot dokazilo. 
 
Dodatna naloga: če te zanima še kaj o zvoku ali želiš utrditi svoje znanje, si oglej spletni 
učbenik od te strani https://eucbeniki.sio.si/nar7/1221/index.html do konca 
https://eucbeniki.sio.si/nar7/1221/index6.html. 
 
Želim ti obilo zabave pri poskusih! Odličen dan za zvok je danes! JUHEJ! 
Tvoja učiteljica 
 

5. 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. 

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

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/nar7/1221/index.html
https://eucbeniki.sio.si/nar7/1221/index6.html
https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiZgodovina7/index.html


 
 


