
0. DOP MAT/ ŠZZ 

Dopolnilni pouk 7, 6. 5. 2020 

Danes te čaka utrjevanje o Štirikotnikih. 

Na povezavi  https://eucbeniki.sio.si/matematika7/781/index.html te čakajo naloge, ki so na spodnji 

sliki. Reši jih! 

 

Prav tako si oglej posnetek osnove o štirikotniku (kako ga označimo, mu narišemo kote, diagonale…) 

na povezavi https://eucbeniki.sio.si/matematika7/781/index1.html in reši zgleda, ki sta pripravljena! 

 

https://eucbeniki.sio.si/matematika7/781/index.html
https://eucbeniki.sio.si/matematika7/781/index1.html


 

Če česa ne razumeš, mi piši! 

ŠZZ- navodila te čakajo v spletni učilnici. 

1. DKE 

V spletni učilnici te čakajo navodila za utrjevanje poglavja o človekovih pravicah in navodila za 

pripravo izdelka za oceno. 

2. TJA 

Dragi sedmošolec/ sedmošolka! (6. 5. 2020) 

1) Včeraj si si v zvezek prepisal nekaj držav in pripadajočih narodnosti. V angleščini državo in 

narodnost pišemo z veliko začetnico. 

Npr. I am from Slovenia. I am Slovene/ Slovenian. 

         She is from Greece. She is Greek. 

Beseda za narodnost je dejansko tudi pridevnik.  

Npr. Slovene pomeni tudi slovenski, Spanish pomeni tudi španski. Tako lahko rečem npr. This is a 

German car. I have an Australian boomerang at home. There are Dutch tulips. 

PAZI: Če je samostalnik za pridevnikom v ednini, potem moraš pred pridevnik postaviti 

nedoločni člen A/ AN. Če pa je samostalnik v množini, nedoločnega člena ne dodaš. 

 

2) V zvezek si pod včerajšnjo tabelo zapiši: 

I am from Slovenia. I am Slovene/ Slovenian. 

She is from Greece. She is Greek. 

This is a German car. I have an Australian boomerang at home. There are Dutch tulips. 

PAZI: Če je samostalnik za pridevnikom v ednini, potem moraš pred pridevnik postaviti 

nedoločni člen A/ AN. Če pa je samostalnik v množini, nedoločnega člena ne dodaš. 

3) Sedaj odpri delovni zvezek. Reši naslednje nalogo. Pomagaj si s tabelo držav in narodnosti v 

zvezku. 

stran 113/ naloga 24 

stran 114/ naloga 25 (pomagaj si s spletom, da ugotoviš od kod so določeni predmeti), naloga 26 

stran 115/ naloga 27 

dodatni nalogi**: stran 115/ naloga 28, stran 116/ naloga 29 

3. SLJ 

Dragi sedmošolci/drage sedmošolke! 

 



Danes vas v spletni učilnici čakajo natančnejša navodila o ocenjevanju in bralni znački. 

Pridružite se mi torej v spletni učilnici. 

4. MAT 

V pretekli uri ste spoznali štirikotnike in njihove lastnosti. Danes pa se boste naučili, kako štirikotnike 

načrtujemo. V pomoč vam bodo tudi videoposnetki s prikazom načrtovanja. V spletni učilnici vas 

čakajo navodila za delo v današnjih urah 

5. MAT 

Glej 4. ura 

6. ŠNO 

Dragi šolski novinarji/drage šolske novinarke, 

današnjo uro bomo izpeljali preko videokonference ZOOM. Povabilo z vezavo  vas čaka v spletni 

učilnici. Upam, da se vidimo v čim večjem številu. 

Pogovarjali se bomo s študentko novinarstva in našo nekdanjo učenko Živo Avžner. O pogovoru bo 

potrebno zapisati kratko poročilo in ga oddati v spletni učilnici.  

 


