
0. ura: GKL 
Navodila za delo vas čakajo v spletni učilnici. 
 
 

1. ura: ZGO 
ZGODOVINA, 7. b., 5. 5. 2020 
Prilagam »rešitve« za prejšnjič in navodilo za danes. 
 
Rešitve ANTIČNA (GRŠKA IN RIMSKA) KULTURA 
 

1. Kaj je Grke povezovalo: jezik, vera, kultura, trgovina, olimpijske igre. 
2. Prve olimpijske igre: 776 pr. Kr. (začetek grškega štetja let!). 
3. Zakaj so jih prirejali: v čast Zevsu. 
4. Kdo je lahko sodeloval: svobodni grško govoreči moški. 
5. Koliko dni so trajale: 7. 
6. Kako so počastili zmagovalca: posvečali so mu pesmi in kipe, dobil je lahko zemljo ali 

denar, bil oproščen davkov, dobil brezplačno hrano, častni sedež v gledališču, glavna je 
bila čast, ne materialne dobrine. 

7. Od kod ime olimpijske igre: po kraju Olimpija. 
8. Ali se tudi danes med olimpiado vojne prenehajo: ne.  
9. Naštej skupne značilnosti  grških bogov: nesmrtnost,  večna mladost, nadnaravna moč, 

življenje na Olimpu. 
10. Kaj so bila preročišča: svetišča boga Apolona, kamor so Grki hodili po nasvete. 

 
Navodilo za danes: 
 
Napiši podnaslov: Grška znanost in kultura 
 
Preberi besedilo v učbeniku, str. 51- 54. Izdelaj zapiske v obliki tabele (podobno kot imaš pri 
znanosti in umetnosti v Egiptu). Upoštevaj dejstva z vseh 4 strani v učbeniku. 
 

 Dosežki, imena 

ZNANOST  

Matematika  

Filozofija   

Astronomija  

Medicina  

Zgodovina  

UMETNOST  

Kiparstvo  

Arhitektura   

Dramatika  



2. ura: NAR 
Zdravo draga učenka, dragi učenec! 
 
V spletni učilnici te čaka navodilo za projektno nalogo, ki bo ocenjena. Navodilo velja za vse tri 
ure ta teden. Dobro preberi navodila, pripravi vse potrebno za eksperiment in uživaj ob izvajanju! 
Poročilo projektne naloge oddaš v spletni učilnici do 22. maja 2020.  
 
Srečno! 
Tvoja učiteljica  
 
 

3. ura: RU 
Vabim te, da se mi pridružiš v videokonferenci ob 10.15. Povezava v zoom te bo ob 10.10 čakala 
v spletni učilnici. Komaj čakam, da se vidimo! 
 
Srečno! 
Tvoja učiteljica  
 
 

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

 

Dragi sedmošolci/drage sedmošolke! 

Zadnjo uro pred prvomajskimi počitnicami ste razmišljali o Pavčkovi Pesmi. Poslali ste mi nekaj  

zelo zanimivih razlag. Upoštevala sem vaše zapise in vam pripravila razlago pesmi.  

S pomočjo razlage, ki vas čaka v spletni učilnici, si boste o Pavčkovi Pesmi ustvarili zapiske.  

Se vidimo v spletni učilnici.  

 

Učiteljica Karmen Zupanc 
 

5. ura: TJA 
Pozdravljen učenec/ učenka 7. b! (5. 5. 2020) 
 
Včeraj si imel/a priložnost, da pregledaš naloge, ki ste jih reševali do sedaj. 
- Sedaj si preglej še nalogo 6 na strani 104 v delovnem zvezku (stran 23 v rešitvah). 
https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/ 
- Danes začenjamo z obravnavo držav in pripadajočih narodnosti. Odpri e-učbenik na strani 110 
https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/110.html 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/
https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/110.html


 
Poslušaj besedilo At the Millennium Dome (Pri Milenijski kupoli). Nato reši nalogo 2 pod 
besedilom, da preveriš razumevanje besedila. Ne pozabi preveriti pravilnih odgovorov, tako da 
pritisneš na »i« na levi strani.  
 
V besedilu so omenjeni otroci iz različnih delov sveta – ali njihove države ali pa tudi narodnosti.  
Npr. Palmira is from Spain, so she is Spanish. (Palmira je iz Španije, torej je španske narodnosti). 
V tabeli REMEMBER BOX  na isti strani imaš več držav in narodnosti. V velik zvezek zapiši naslov 
COUNTRIES AND NATIONALITIES in prepiši vse države in pripadajoče narodnosti.  
 
Tu imaš primer. 

COUNTRY NATIONALITY 

Australia (Avstralija) Australian (avstralski) 

… … 

… … 

 
Ko končaš s prepisom, dodaj v tabelo še naslednje države in narodnosti. 

*BELGIUM BELGIAN 

DENMARK DANISH 

*ROMANIA ROMANIAN/ RUMANIAN 

*SWEDEN SWEDISH 

POLAND POLISH 

CROATIA CROATIAN 

HUNGARY HUNGARIAN 

 
Zraven si lahko države tudi prevedeš (pomagaj si s PONS slovarjem). The Netherlands je 
Nizozemska, Dutch je nizozemska narodnost. 
Se še spomniš vprašalnic Od kod si? Katere narodnosti si? 
Zapiši si jih. WHERE ARE YOU FROM? WHAT IS YOUR NATIONALITY? 
Za pravilno izgovorjavo držav in narodnosti ti predlagam, da vpišeš besedo v slovar PONS, 
pritisneš zvočnik, kjer lahko slišiš izgovorjavo. 
 
That's all. Have a nice day.  
 
 


