
0. ura: GKL 
Navodilo te čaka v spletni učilnici 
 

1. ura: ZGO 
ZGODOVINA 7. b, 14. 4. 2020 

Vsi napotki so tudi v spletni učilnici 

Prilagam »rešitve« za prejšnjič in navodilo za danes. 

»Rešitve« RIMSKA DRŽAVA 

1. Ljudstvi, ki sta pred ustanovitvijo Rima živeli na Apeninskem polotoku: Italiki, Etruščani. 

2. Rimljani naučili od Etruščanov: abeceda, gradbeništvo (graditi ceste, kanale, 

vodovode, mesta),  

3. Nastanek Rima: 753 pr. Kr. Na Apeninskem polotoku (ob reki Tiberi) O tem priča legenda, 

zato podatki niso zanesljivi. 

4. Legenda: Dvojčka Romul in Rem sta bila iz kraljevega rodu, Njun stric se ju je želel znebiti 

, zato ju je vrgel v Tibero. Našla ju je volkulja in ju rešila. Odrasla sta ustanovila mesto, ki 

je dobilo ime po Romulu. Romul je brata ubil. 

5. Na začetku je bil Rim kraljevina, nato republika in še kasneje cesarstvo. 

6. Rimska družba se je delila na patricije, plebejce in sužnje.  

Patriciji: višji sloj, bogati lastniki velikih posestev (latifundij). 

Plebejci: revni sloj, manjši kmetje, obrtniki, trgovci. 

Sužnji: vojni ujetniki, brez pravic in imetja, položaj deden, opravljali so hišna in poljska 

dela, delali v kamnolomih, rudnikih, na galejah (ladje), bili so gladiatorji, posamezni 

izobraženi Grki tudi učitelji in zdravniki. 

7. Glavni v rimski družini: najstarejši moški - oče (pater familias), odločaj o vsem in vseh v 

družini. 

8. Ženske: podrejene, brez političnih pravic, nekatere patricijke dosegle pomemben položaj, 

lahko bile lastnice zemlje, ampak brez volilne pravice. 

Otroci: vzgoja ločena glede na spol, šolali le bogati dečki. 

 

Navodilo za danes: 

Napiši podnaslov: ŠIRJENJE RIMSKE DRŽAVE  

Preberi besedilo v učbeniku, str. 63 – 65 in s pomočjo vprašanj oblikuj zapiske (v 

zvezek): 

1. Oglej si zemljevid na str. 57. Katera ozemlja je obsegala rimska država 
(uporabi današnja poimenovanja). 

2. Kdo so bili legionarji? 
3. Kakšen je bil pomen cest, ki so jih v mirnem času  gradili rimski vojaki? 
4. S kom so se Rimljani spopadali v punskih vojnah? Kdo je zmagal? Kakšne 

posledice so doletele poražence?  
5. Kaj je provinca (novi pojmi)? 
6. Naštej nekaj posledic širjenja rimskega imperija (str. 65). 

 



Neobvezno: 
Oglej si posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=BiqFo2l3G2U&feature=related 

 
2. ura: NAR 
Zdravo! 
 
Si že preverila, če je tvoj zapis prejšnje snovi o gibalih? Najdeš ga kot rešitev v spletni učilnici. 
Ko končaš s pregledom zapisa, pa te že čaka novo delo. 
 

Danes je čas, da v zvezek napišeš nov naslov RAZMNOŽEVANJE.  

 
V učbeniku snov najdeš na straneh 102 in 103. 
 
Ali se spomniš, ko smo se pogovarjali o tem, da je glavna naloga organizmov, da se 
razmnožujejo? Poskrbeti morajo za nadaljevanje vrste (kaj je že vrsta?). Na kakšen način se 
to dogaja v naravi? Izvedel/a boš v nadaljevanju… 
 

1. Spolno in nespolno razmnoževanje 
Ponovi spolno in nespolno razmnoževanje rastlin tako, da si pogledaš razmnoževanje 
jagodnjaka na povezavi: https://eucbeniki.sio.si/nar7/2017/index.html, glej na levi strani. Z 
listanjem spletnega učbenika si lahko, ni pa nujno, pomagaš tudi pri izpolnjevanju spodnjih 
tabel. 
V tabelo zapiši glavne ugotovitve.  

 
2. Spolno proti nespolnemu 

V tabelo izpiši dejstva. 

 Nespolno razmnoževanje Spolno razmnoževanje 

Kako poteka? 

  

Kakšni so 
potomci? 

  

 Nespolno razmnoževanje Spolno razmnoževanje 
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https://www.youtube.com/watch?v=BiqFo2l3G2U&feature=related
https://eucbeniki.sio.si/nar7/2017/index.html


 
3. Spolni organi in nastajanje spolnih celic 

Kaj nastaja v jajčnikih? 
Kaj nastaja v modih? 
Kako se razmnožujejo živali, ki imajo jajčnike ali moda? 
Primerjaj semenčice in jajčeca. 
 
Če imaš možnost, si spodnjo shemo natisni, sicer pa preriši v zvezek.  

• Pod posamezno shemo zapiši, ali so predstavljeni moški ali ženski spolni organi. 

• Na črte dopiši manjkajoče besede: MODO, PENIS, SEMENOVOD, JAJČNIK, JAJCEVOD, 
MATERNICA, NOŽNICA 
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Dodatna naloga: Na tej povezavi lahko izveš, kaj so dvospolniki in kateri organizmi lahko 
zamenjajo spol: https://eucbeniki.sio.si/nar7/2019/index1.html. 
 

4. Oploditev 
Kaj je oploditev? 
Oglej si shemo spolnega razmnoževanja vretenčarjev v učbeniku na strani 103, spodaj, levo. 
Dopolni spodnjo tabelo: 

https://eucbeniki.sio.si/nar7/2019/index1.html


 

  

 Pingvini (ptiči) Korale (ožigalkarji) 

Ustrezno obkroži 
Zunanja oploditev 

 

Notranja oploditev 

Zunanja oploditev 
 

Notranja oploditev 

Kje poteka? 

  

Značilnosti  

  

Primer organizma 

  

 
Oploditev pri človeku si lahko ogledaš tudi tu: https://eucbeniki.sio.si/nar7/2019/index5.html 
na desni strani, ne levi pa imaš povzetek tudi za pomoč pri izpolnjevanju zgornje tabele. 
 

5. Kako najti partnerja? 
Kaj je dvorjenje? Čemu je namenjeno? 
Katere živali dvorijo? 
https://www.youtube.com/watch?v=4ZdHPD1LFxU  
https://www.youtube.com/watch?v=jMOC6_wBwpE  
 
Naj bo tvoj dan čim lepši! 
Tvoja učiteljica  
 
 

3. ura: RU 
Navodilo te čaka v spletni učilnici. 
 

4. ura: SLJ 
Dragi sedmošolci, 

zaključili smo s sklopom bajk, zato je nastopil čas, da preverimo, kaj smo se naučili. 

Pridružite se mi v spletni učilnici, kjer vas čaka preverjanje znanja.  

https://eucbeniki.sio.si/nar7/2019/index5.html
https://www.youtube.com/watch?v=4ZdHPD1LFxU
https://www.youtube.com/watch?v=jMOC6_wBwpE


Ne pozabite oddati tudi poustvarjalnih nalog, če tega še niste storili. 

 

Vaša učiteljica 

 

5. ura: TJA 
Dragi učenec/ učenka 7. b! (14. 4. 2020) 
 
Ta teden bo namenjen utrjevanju znanja. 
 
Prejšnji teden si bral/a dve besedili in spoznal/a stopnjevanje dolgih pridevnikov. 
Predlagam, da si še enkrat prebereš vse nove besede v slovarju. 
 
Pisali smo tudi kratko preverjanje znanja. Rezultate svojega preverjanja si že dobil/a, sedaj 
pa si lahko v priponki pogledaš rešitve preverjanja in nekatera opozorila, da boš pravilno 
stopnjeval/a pridevnike. 
 
- Sedaj si preglej rešitve nalog v DZ na spodnji povezavi (stran 109/ naloga 18, stran 110/ 
nalogi 19a in 19b, 20).  Najdeš jih na straneh 24 in 25 v rešitvah. 
 
https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/ 
 
  

 - Nadaljuj z reševanjem nalog v delovnem zvezku in učbeniku.  
 
 - DZ: stran 111/ naloga 21 – razporediš pridevnike v ustrezno skupino glede na obliko 
stopnjevanja 
 
 - U: stran 106/ naloga 4 – prepišeš vprašanje in postaviš pridevnik v ustrezno obliko ter nanj 
odgovoriš 
 
Npr.: What's the most useful thing you have at home? It's my computer. 
 
Neznane besede: useful – uporaben, valuable – dragocen, patient - potrpežljiv 
 
 
 - U: stran 107/ naloga 7. Zapišeš 10 povedi (učenci z DSP in učnimi težavami 5 povedi). 
Pri tej nalogi primerjaš dekleta in fante.  
 
Npr. I think girls are as clever as boys. I think boys are sportier than girls.  
 
PAZI: IMAŠ DANE RAZLIČNE PRIDEVNIKE, ZATO PAZI KAKO STOPNJUJEŠ. PRI KRATKIH 
PRIDEVNIKIH DODAJAŠ PRIPONE -ER/-EST, PRI DOLGIH PRIDEVNIKIH BESEDI MORE, THE 
MOST. V TEJ NALOGI NI NEPRAVILNEGA STOPNJEVANJA. 
 

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


Neznane besede: talkative/ chatty – zgovoren, boastful/ bragging – bahačast, cheerful – 
vesel, selfish – sebičen, helpful – ki rad pomaga 
 
 
That's all. Have a nice day. 
 
 

7. ura: PLE 
Snov se nahaja v spletni učilnici. 


