
0. ura: DOP MAT 
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! 
 
 

0. ura: ŠZZ 
Gradivo je objavljeno v spletni učilnici. 
 

1. in 2. ura: NAR 
Kot povedano včeraj te za ta teden v spletni učilnici čaka navodilo za projektno nalogo.  
 
Srečno! 
 

3. ura: 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 
 
 
That’s all. Now take a break.☺ 
 
 

4. ura: MAT 
GEOMETRIJSKE OBLIKE - ŠTIRIKOTNIKI 
(učbenik od str. 138, 140), 6. 5. 2020 
 
1. V zvezek napiši naslov: KOTI V ŠTIRIKOTNIKU  
Ob naslovu obvezno zapiši datum. 
 
2. Oglej si videoposnetek o kotih v štirikotniku (avtorice Mojce Špende) z razlago na povezavi: 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30350 
 
3. Preberi zapis o kotih v štirikotniku na strani 138. 
 
4. Prepiši si naslednje okvirčke v zvezek: (najdeš jih tudi na povezavi 

https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000101#/stran43) 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30350
https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000101#/stran43


 
  



5. Prepiši rešen primer v zvezek 

  
6. Reši nalogo iz učbenika N3/str. 140. Obvezno preveri rešitve! 
Če zmoreš, reši še nalogo 4! 
 
Če naletiš na težavo pri kateri od nalog, mi  piši. 
 
 

5. ura: SLJ 
DOMAČE DELO UČENCEV PRI SLOVENŠČINI, sreda, 6. 5.  2020  

 

Dragi sedmošolci/drage sedmošolke! 

Zadnje ure smo se »družili« s Tonetom Pavčkom. Gotovo vas zanima, kdo je pravzaprav bil ta 

izjemni ustvarjalec, kaj vse je počel, s čim vse se je ukvarjal. Da je bil pesnik, ste spoznali ob 

obravnavi njegove Pesmi, najbrž pa niste vedeli, da je bil tudi izjemen prevajalec, ljubitelj vinske 

trte refošk in še in še. 

Pridružite se mi v spletni učilnici, kjer vas čakajo številne zanimivosti o Tonetu Pavčku. 

 

Učiteljica Karmen Zupanc 



6. ura: ŠNO 
DOMAČE DELO UČENCEV PRI ŠNO, sreda, 06. 05. 2020  
 
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.  
 
Učiteljica Karmen Zupanc 
 
 
 


