
0. ura: NI1 
ČETRTEK, 16. 4. 2020 
 
Pozdravljeni, 7-šolci.  
 
Danes bomo ponovno delali z interaktivnim učbenikom in delovnim zvezkom, v kolikor le tega 
nimate doma.  
Dajmo se torej ponovno prijaviti na spletno stran https://www.irokusplus.si/ in poiščimo 
interaktivni učbenik MAXIMAL 1. V poglavju 2.1 – Was hast du am Montag poiščite 17. nalogo.   

 
 1) Oglejte se filmček (levo spodaj) 
      
 2) Razlikujete med  
naslavljanjem učiteljev in učiteljic? 
 
    3) Za učitelje na sliki povejte, kakšne  
»vrste« učitelji so oziroma kaj  
poučujejo. 
 
 
 
 

 
V zvezek si zapiši naslednji primer, da pri tem ne boš imel/a težav:  

gospod Simon Krumpak gospa Karmen Zupanc  

Herr Krumpak Frau Zupanc 

der Sportlehrer  die Slowenischlehrerin  

 
*Ko si reševal/a delovni list zadnje učne ure, si odgovarjal/a tudi na vprašanje Wie heißt deine 
Kunstlehrerin? Pravilni odgovor bi torej bil Meine Kunstlehrerin heißt Frau Juhart.  
4) Še vedno smo pri zgoraj omenjeni nalogi. Vsi že poznate končnice, ki jih uporabljamo z 
določenimi osebami:  

ICH DU ER/SIE/ES WIR IHR SIE 

-E -ST -T -EN -T -EN 

 
Pri nekaterih glagolih se namreč zgodi, da potem glagol s to končnico težko izgovorimo. Takrat 
vrinemo še en –E. Klikni na sovico in si poglej glagole UNTERRICHTEN (poučevati), REDEN 
(govoriti) in RECHNEN (računati). 

Ich UNTERRICHT-E Wir UNTERRICHT-EN 

Du INTERRICHT-eST Ihr UNTERRICHT-eT 

Er / Sie / Es UNTERRICHT-eT Sie UNTERRICHT-EN 

 
 

https://www.irokusplus.si/


5) Še vedno smo pri zgoraj omenjeni nalogi. Klikni na + in pokazali se ti bodo 3 kratki dialogi.  
 
 6) Uporabi jih kot predlogo in tudi  

 sam/a zapiši tri dialoge o izbranih  

 učiteljih na sliki. Nalogo kot sliko 

 oddaj v spletni učilnici ali v kanalu  

 do ponedeljka, 20. 4. 2020.   

 
 
 

 
7) Koga vse v življenju vikate? Ste kdaj slišali, da so v starih časih tudi onikali?  
Pri nemščini zelo nazorno pokažemo da nekoga vikamo, tako ustno kot pisno.  

Ich UNTERRICHT-E Wir UNTERRICHT-EN 

Du INTERRICHT-eST Ihr UNTERRICHT-eT 

Er / Sie / Es UNTERRICHT-eT Sie UNTERRICHT-EN 

  
       To je namreč oblika za vikanje, Sie pa pri  
       vikanju vedno pišemo z veliko začetnico.  
 
8) V interaktivnem učbeniku poišči nalogo 19. Pogovarjata se dve odrasli ženski, ki se drugače 
ne poznata, zato se tudi vikata (glej odebeljene besede).  

 
 9) Naloga za posebne dosežke: 
 Zakaj je v zadnjem oblačku SIE 
 zapisana z malo?  
 (odgovor pričakujem samo na mail  
 mojca.2906@yahoo.de do  
 ponedeljka, 20. 4. 2020). 
 
 10) V zvezek zapišite dialog s 
katerim  
 izmed učiteljev, ki so zgoraj še 
 ponujeni. Nalogo kot sliko 
 oddaj v spletni učilnici ali v kanalu  
 do ponedeljka, 20. 4. 2020.  
 

11) In interaktivnem delovnem zvezku (ali v svojem, če ga imaš doma), reši naloge 13, 14, 15 in 
16b na straneh 45, 46 in 47 oziroma v poglavju 2.1 – Was hast du am Montag? (glej spodaj) 
V primeru da delaš v interaktivnem učbeniku se ne pozabi tudi preveriti, če delaš v svojem 
delovnem zvezku pa ti naslednjo uro pošljem rešitve.  

mailto:mojca.2906@yahoo.de


 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Želim ti maksimalno lep dan, 
Mojca Kacjan  
 
 

0. ura: DOP SLJ 
S kratkimi nalogami za utrjevanje vas pričakujem v spletni učilnici. 
 
Učiteljica Karmen Zupanc 
 

1. ura: ŠPO 
ŠPO- 16.4.2020  
UVODNI DEL: 

- Pripravi si prostor za vadbo (ca 3x3m) 
- Pripravi si pijačo 
- Pripravi si manjšo brisačko  

GLAVNI DEL: 
- Sledi navodilom vadbe in poskušaj zdržati do konca 



https://www.youtube.com/watch?v=gC_L9qAHVJ8 
ZAKLJUČNI DEL: 

- Nastavi štoparico na 5 min, se uleži na hrbet in z zaprtimi očmi poskušaj sprostiti celo 
telo  

 
 

2. ura: ZGO 
ZGODOVINA, 7. b., 16. 4. 2020 
Prilagam »rešitve« za prejšnjič in navodilo za danes. 
»Rešitve« ŠIRJENJE RIMSKE DRŽAVE: 
 
1. Največji obseg rimske države (v 2. stol.): Apeninski polotok, Pirenejski polotok, Balkanski 

polotok, Mala Azija, Bližnji Vzhod,  severna Afrika, velik del zahodne Evrope in Britanije. 
2. Legionarji – vojaki pešci, glavnina rimske vojske. 
3. Pomen cest, ki so jih v mirnem času  gradili rimski vojaki: omogočale so hitrejše premike 

vojske, z njimi je bilo ogromno ozemlje bolj povezano z »glavnim mestom«. (Cestne razdalje 
so merili v miljah, ki so jih označevali na obcestnih kamnih – miljnikih. Uveljavil se je rek 
»Vse poti vodijo v Rim«.) 

4. Punske vojne: vojne med Rimljani in Punci ali Kartažani, zmagali so Rimljani, Kartagino so 
požgali, zemljo posuli s soljo, da je postala nerodovitna, prebivalce pa zasužnjili. (Najbolj 
znan kartažanski vojskovodja je bil Hanibal, ki je v drugi punski vojni s sloni prešel Alpe) 

5. Provinca – osvojena ozemlja zunaj mesta Rim, rimska upravna enota. 
6. Posledice širjenja rimskega imperija: 

- male kmetije so si prisvojili latifundisti 

https://www.youtube.com/watch?v=gC_L9qAHVJ8


- premoženjske razlike – vse več proletarcev (brezdomcev) 
- uveljavil se je denar namesto naturalne menjave 
- veliko vojnih ujetnikov – sužnjev – dovolj delovne sile 
- plačana vojska 
- močni vojaški poveljniki posegali v politiko 

Navodilo za danes: 
 
Napiši naslov: RIMSKA REPUBLIKA 
Preriši shemo: 
 

 
 
Preberi besedilo v učbeniku, str. 61 – 62 in pomočjo vprašanj naredi zapiske: 

1. Opiši značilnosti republike. 
2. Kdo je bil diktator? 
3. Kdo je bil konzul? 
4. Kakšno vlogo je imel senat? 
5. Kdo sta bila ljudska tribuna? 
6. Razloži, kaj je veto. 
7. Naštej pravice rimskih državljanov (glej tudi str. 62). 
8. *Kaj izrazi republika, diktator, konzul, senat pomenijo danes? Uporabi www.fran.si 

Neobvezno: 
https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiZgodovina7/index.html 
V meniju izberi Rimska država in si oglej posnetek Ustanovitev mesta v rimski provinci 
 
 

3. in 4. ura: MAT 
OBDELAVA PODATKOV 
(učbenik od str. 195 – 198), 16. 4. 2020 
 
1. V zvezek napiši naslov: ARITMETIČNA SREDINA 
Ob naslovu obvezno zapiši datum. 
 
2. Ponovimo:  

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


Na povezavi http://www.iucbeniki.si/matematika7/779/index.html reši uvodno nalogo in 
naloge 1, 2, 3. 
 
3. Preberi in prepiši v zvezek: 

 
 
            

 
 

http://www.iucbeniki.si/matematika7/779/index.html


 
 

 
 
 
Omenjeno lahko pogledate tudi na naslednji povezavi, kjer ne rabite registracije. 
Učencem je na voljo prost dostop (brez registracije) do interaktivnih učnih gradiv na portalu 
www.ucimte.com. Interaktivna gradiva se nahajajo v rubriki levo / Interaktivno. Na voljo je tudi 

https://www.ucimte.com/


prost dostop do interaktivnih nalog na portalu www.ucimse.com, in sicer za razred, ki si ga 
učenec izbere. 
 
 
4. Dodatno razlago si preberi v učbeniku besedilo na straneh 195 do 197.  
 
5. Reši naloge iz učbenika N 1, 3, 5, 7, 8/ str. 194. Obvezno preveri rešitve! 
 
Če naletiš na težavo pri kateri od nalog, mi  piši.  
 
 

5. ura: SLJ 
 
DOMAČE DELO UČENCEV PRI SLOVENŠČINI, četrtek, 16. 4. 2020  

 

Draga učenka/dragi učenec! 

Se še spomniš, po čem prepoznamo pesem? Kako imenujemo pesništvo še drugače? 

Verjamem, da se. Danes si bomo privoščili pesem KODER PLAVIH LAS, ki jo je napisal srbski 

pesnik Miroslav Antić.  

V razdelku Male učenosti je zapisano: »Pesmi, ki jih je napisal za vas, mladi bralci, so vse prežete 

z živim nemirom, kakršen je značilen za mnoge fante in dekleta v vaših letih. Najpomembnejši 

med temi nemiri pa je seveda tisti, ki mu pravimo nemir prve zaljubljenosti.« 

Sedaj najbrž že veš, da bo pesem govorila o prvi zaljubljenosti. Ampak kdo je zaljubljen? V koga? 

Sem vzbudila tvojo radovednost?  

Pridruži se mi v spletni učilnici. 

 

Učiteljica Karmen Zupanc 

https://www.ucimse.com/

