
0. DOP MAT/ ŠZZ 

DOP MAT 

V spletni učilnici te čaka dodatna razlaga za načrtovanje paralelogramov ter rombov 
in nekaj nalog za utrditev načrtovanja. 
 
ŠZZ 
 
Navodila so v spletni učilnici. 
 

1. DKE 

Prišli smo do letošnjega zadnjega poglavja. Ukvarjamo se z velikimi svetovnimi 

verstvi. Vsa navodila za delo in gradivo te čakajo v spletni učilnici. 

2. TJA 

1) Prejšnjo uro si spoznal/a nov čas imenovan WILL FUTURE. Najprej si v delovnem 
zvezku preglej naloge 6, 7 in 9 (stran 31 v rešitvah). 
 
https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/ 
 
2) Nato si v priponki preglej rešitve za vajo, kjer si vadil/a kratke in dolge odgovore. 
 
3) Danes se bomo bolj osredotočili na 1. UPORABO novega časa WILL FUTURE. 
Če si jo pozabil/a, še enkrat poglej pravilo in posnetek (razlago) prejšnje ure. Gre 
torej za NAPOVEDOVANJE PRIHODNOSTI (dogodkov, usode, vremena). 
 
4) Sedaj odpri učbenik na strani 121 pod nalogo 3a, si oglej sliko in skušaj ustno 
odgovoriti na dana vprašanja.  
 
5) Nato odpri učbenik na strani 123/ naloga 5 in odgovori na vprašanja v celih 
povedih. Naslov je WILL FUTURE (1. uporaba – napovedovanje prihodnosti/ 
dogodkov/ usode/ vremena). 
 
Npr: I will get up at 7 a.m. tomorrow. I will leave home at 9 a.m.. 
 
6) Sedaj v delovnem zvezku reši naslednje naloge: stran 134/ nalogi 8 in 10, stran 
135/ naloga 11. 
 

3. SLJ 

Dragi sedmošolci/drage sedmošolke, 

včeraj sem vam v spletni učilnici ponudila razlago stavčnih členov. Danes se bomo 

osredotočili na prvi stavčni člen, in sicer POVEDEK. Potrebovali boste tudi delovni 

zvezek. 

 

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


Pridružite se mi v spletni učilnici, kjer vas čaka več navodil.  

 

4. MAT 

Spoznali smo paralelogram in romb. Seznanili smo se z vsemi njunimi značilnostmi. 
Danes pa se bomo naučili, kako jima izračunamo obeg in ploščino. 
Navodila za delo vas čakajo v spletni učilnici. 
 

5. MAT 

Glej 4. Ura. 

6. ŠNO 

Dragi šolski novinarji/drage šolske novinarke, 

ta teden je še vedno namenjen izdelavi naloge, ki je bila objavljena v spletni učilnici 

pretekli teden – izdelava osnutka časopisa in naslovnice. Imate še en teden časa za 

oddajo, nato pa bo naloga v skladu s podanimi kriteriji ocenjena.  

Se vidimo. 


