
0. ura: DOP MAT 
DOPOLNILNI POUK, 3. ura, 8. 4. 2020 

RAČUNANJE CELOTE 
 

1. Še enkrat si poglej in dobro preberi razlago, kako lahko izračunaš celoto. 

 
 

 
 



 
 

2. Izračunaj naloge v zvezek. Na koncu spet slikaj in pošlji rešitve. Rešitve lahko prilepiš v kanalu 
ali pa v spletni učilnici, kjer bo pripravljen prostor. Lahko tudi pošlješ na mejl, če ne bo šlo v 
easistentu. 

 
 



 
 
Uspešno reševanje in piši mi, če potrebuješ še kje dodatno razlago. 
 
Andreja Špajzer 
 
 

0. ura: ŠZZ 
Navodilo se nahaja v spletni učilnici. 
 

1. in 2. ura: SLJ 

DOMAČE DELO UČENCEV PRI SLOVENŠČINI, sreda, 8. 4. 2020 

https://eucbeniki.sio.si/nar6/1547/index3.html 

Draga učenka/dragi učenec! 

Do sedaj si prebral/-a in predelal/-a tri različne bajke. Besedo bajka ves čas omenjam, sedaj pa je čas, 

da spoznaš, kaj bajka sploh je. 

V zvezek si boš zapisal/-a značilnosti bajk, ki te čakajo v spletni učilnici, in sicer skupaj z razlago. 

Pridruži se mi. 

Učiteljica Karmen Zupanc 

 

Čas trajanja zadane naloge: 20 min. 

 
 

3. in 4. ura: MAT 
OBDELAVA PODATKOV 
(učbenik od str. 188 – 191), 8. 4. 2020 



Spletni učbenik 

  
 

1. V zvezek napiši naslov: PRIKAZ PODATKOV 
Ob naslovu obvezno zapiši datum. 
 

2. Danes boš uporabljal i-učbenik na naslednji povezavi: 
http://www.iucbeniki.si/matematika7/775/index.html  s klikanjem na posamezno sliko na levi strani, 
si oglej vrste diagramov. Reši naloge, ki se ti ponudijo na tem pogledu. 
Na naslednji strani pozorno preberi, reši zglede in prepiši rdeče okvirčke v zvezek 
http://www.iucbeniki.si/matematika7/775/index1.html 
Preberi in izpiši si pravilo za stolpčni prikaz na strani 
http://www.iucbeniki.si/matematika7/775/index2.html, 
tortni ali krožni prikaz  http://www.iucbeniki.si/matematika7/775/index3.html . 
 
Poglej in reši naloge na naslednji strani http://www.iucbeniki.si/matematika7/775/index4.html. 
 
Prepiši cel povzetek z rešenimi nalogami s strani 
http://www.iucbeniki.si/matematika7/775/index5.html v zvezek. 
 

3. Reši vseh 5 nalog na strani http://www.iucbeniki.si/matematika7/775/index6.html. 
 
 

4. Reši nalogo 3 iz učbenika  na str. 191. Obvezno preveri rešitve! 
 
Če naletiš na težavo pri kateri od nalog, mi  piši. 
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PREVERJANJE ZNANJA O ODSTOTKIH, 
Delovni list 8. 4. 2020 
 

1. Reši naloge z delovnega lista v zvezek. 
a) Najprej odgovori na vprašanji: 

 
b) Reši še naslednje naloge v zvezek: 

 
Rešene naloge slikaj ali skeniraj in jih oddaj v spletno učilnico.  
 



5. ura: TJA  
Dragi učenec/ učenka 7. b! (8. 4. 2020) 
Ko bom pregledala kratko preverjanje, ki si ga reševal/a včeraj, ti tudi posredujem povratno 
informacijo. 
 
 - Spodaj imaš predlagane rešitve za primerjavo Great Britain in Canada.  
 

 Great Britain Canada 

money Coins are heavier. / 

buildings are redder. / 

grass is greener. / 

weather / worse, more severe 

hills/ mountains / higher 

rivers   longer 

people friendlier, have better 
manners 

/ 

food/ drink worse  

landscape / more varied 

 
 - Še enkrat si preberi besede prejšnje ure in jih enkrat ponovi. 
 
 - Odpri spletni učbenik na strani 104 in reši kviz o ZDA ustno. 
 
https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/104.html 
 
 - Sedaj svoje odgovore preveri s poslušanjem besedila »The United States of America« na 
strani 105. 
 
 - Besedilo še enkrat glasno preberi. 
 
 - Sedaj poveži angleške in slovenske besede in jih prepiši v slovar. Pomagaj si z besedilom in 
spletnim slovarjem PONS. https://sl.pons.com/prevod 
 

1) DRŽAVA (v ZDA)     ______ TO BECOME INDEPENDENT 
2) GLAVNO MESTO     ______ FAMOUS 
3) OKROŽJE     ______  A STATE 
4) SLAVEN/ ZNAN     ______  A BORDER 
5) (DRŽAVNA) MEJA    ______  A VARIETY 
6) PO ZNAČAJU     ______  AN INHABITANT 
7) ZNAK/ NAPIS     ______ AN OFFICIAL LANGUAGE 
8) URADNI JEZIK     ______ THE INDEPENDENCE DAY 
9) VSAKDANJI/ SKUPEN JEZIK   ______ ATTRACTIVE 
10) DAN NEODVISNOSTI    ______ A NATIONALITY 
11) POSTATI NEODVISEN    ______ A HOLIDAY 
12) PRAZNIK     ______ THE CAPITAL 
13) PRAZNOVATI     ______ AN IMMIGRANT 
14) PRIVLAČEN     ______ A COMMON LANGUAGE 
15) RAZNOLIKOST     ______ IN CHARACTER 
16) PRISELJENEC     ______  A SIGN 
17) NARODNOST     ______ TO CELEBRATE 
18) PREBIVALEC     ______ A DISTRICT 

https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/104.html
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6. ura: ŠNO 

DOMAČE DELO UČENCEV PRI ŠNO, sreda 08. 04. 2020  

ŠOLSKO NOVINARSTVO 

 

Dragi šolski novinarji/drage šolske novinarke, 

Prejšnji teden ste se lotili raziskovalnega dela. Raziskovali ste o 1. aprilu, dnevu »norcev«, 

dnevu, ko se je dovoljeno zlagati. 

Tudi današnje delo bo povezano z raziskovanjem. Natančno preglejte spletni album in 

spletno glasilo. Videli boste, da oba ponujata nekaj novosti. Kakšne so? Zakaj 

smo jih uvedli? Kaj ti je všeč? Izpostaviš lahko prav določen prispevek. Bi kaj 

izboljšal/-a? Spremenil/-a? Dobrodošli bodo tudi tvoji predlogi. 

Vse skupaj oblikuj v povezano besedilo. 

Zapis lahko oddaš v spletni učilnici (je zaželjeno) ali pa mi ga pošlješ na 

karmen.zupanc@gmail.com. 

 

Čas trajanja naloge: od 15 min naprej, odvisno, koliko te bo pritegnilo brskanje po spletnem 

glasilu in albumu. 

Se vidimo v spletni učilnici. 

 

Karmen Zupanc 

 
 

7. ura: MPZ 
Navodilo najdeš v spletni učilnici. 

mailto:karmen.zupanc@gmail.com

