
0. ura: NI1 

Obvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
 

7. razred 

Navodilo za delo: ČETRTEK, 7. 5. 2020 in PONEDELJEK, 4. 5. 2020 

 

Dragi učenci! 

Vsa potrebna navodila za delo danes najdete v dveh filmčkih na spodnjih 

povezavah: 

 

✓ Zoom video – 1. del 

✓ Zoom video – 2. del  

 

 

Celoten potek ure je po korakih zapisan tudi spodaj: 

 

1) Odpri in se prijavi na: irokusplus.si  

2) Poišči komplet MAXIMAL 1, odpri interaktivni učbenik ter poišči enoto 2.2. 

3) Reši nalogo 1 (oglej si filmček in izberi ustrezen odgovor). 

4) Reši nalogo 2 (sestavi besede in se preveri). 

 

5) Odpri interaktivni delovni zvezek ter poišči enoto 2.2. 

6) Reši nalogo 1a (skušaj besede postaviti na ustrezno mesto). Ne pozabi se 

preveriti.  

 

https://www.loom.com/share/bcd3facdd6f14a2bbd0fa4bb64ebe8bd
https://www.loom.com/share/bcd3facdd6f14a2bbd0fa4bb64ebe8bd
https://www.loom.com/share/283f465a6920415f988484c26855abdb


7) Reši nalogo 2 (besede postavi v ustrezen nahrbtnik) ter iz naloge oblikuj tudi 

zapis v zvezek pod naslov Die Schulsachen – šolske potrebščine. Fotografijo 

zapisa oddaj v spletno učilnico, na kanal ali na elektronski naslov 

mojca.2906@yahoo.de  

8) Rešite nalogo 1b (podčrtaj besede z ustrezno barvo). Ne pozabi se preveriti.  

9) Rešite nalogo 3 (kaj se nahaja na slikah). Ne pozabi se preveriti.  

10) Reši nalogo 4 (kaj potrebujeta Jan in Alicia). Ne pozabi se preveriti.  

 

Želim vam uspešno delo.  

 

Mojca Kacjan  

 

 

0. ura: DOP SLJ 

Dragi učenci, 

pomoč in navodila za delo te čakajo v spletni učilnici. 

 

1. ura: ŠPO 

UVODNI DEL  

➢ sklop 20 vaj za celo telo, 

➢ vaje izvajaš na mestu, 

➢ vsako vajo ponoviš 8 – 12 krat, brez odmorov, 1 serijo. 

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

 

GLAVNI DEL 

Trening gibljivosti 

Pripravi si miren prostor za vadbo,  zelo primerna je tudi podloga oz. prostor uredi tako, da ti ustreza. 

 

 

mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.youtube.com/watch?v=CGioDVduOQw


 

Pri izvajanju vaj bodi natančen/a in ne hiti. 

https://www.youtube.com/watch?v=v0O8O48Qkgo 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Enostavne jogijske vaje, ki poženejo energijo po telesu in te pripravijo za dan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mOdP3FdFM1A 

 

 

2. ura: ZGO 

ZGODOVINA, 7. b., 7. 5. 2020 

V spletni učilnici te čakajo gradivo, rešitve za prejšnjič in navodila za pripravo izdelka za oceno. 

 

Povzetek navodila za danes: 

 

• Na že znanem portalu: 
https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiZgodovina7/index.html 

si v poglavju Antična kultura oglej posnetke Gledališče v Epidavru, Zapuščina starogrške 
civilizacije in Vsakdanje življenje v stari Grčiji. 

 

• V učbeniku, str. 52 preberi Hipokratovo prisego. 

Zapiši, kaj vse zdravnik priseže. Kaj meniš o pomenu te prisege danes? 

 

• Preberi kratek članek: http://zgodovina.si/sedem-cudes-starega-sveta/ 

https://www.youtube.com/watch?v=v0O8O48Qkgo
https://www.youtube.com/watch?v=mOdP3FdFM1A
https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiZgodovina7/index.html
http://zgodovina.si/sedem-cudes-starega-sveta/


 

• V učbeniku str. 54 preberi o zapuščini stare Grčije in shemo prepiši v zvezek. 

 

• Sprehodi se skozi učno pot o olimpijskih igrah: 
http://arhiv.veselasola.net/veselasola.net/portal/ucne_poti/plus-OI-
20120622/index#state=1 

 

3. in 4. ura: MAT 

Spoznali smo osnovne lastnosti o štirikotnikih in vsoto notranjih ter zunanjih kotov. Sedaj pa 

začnemo z načrtovanjem štirikotnikov. 

V spletni učilnici te čaka navodilo z nalogami in posnetki razlage z načrtovanjem štirikotnikov. 

 

5. ura: SLJ 

DOMAČE DELO UČENCEV PRI SLOVENŠČINI, četrtek, 7. 5.  2020  

Dragi sedmošolci/drage sedmošolke! 
Ves čas šolanja na daljavo smo se ukvarjali s književnostjo, sedaj je čas, da ponovno 
presedlamo na slovnico. 
Današnja ura bo neke vrste vmesna ura. V spletni učilnici vas bom seznanila z ocenjevanjem 
in načini opravljanja bralne značke.  
Pridružite se mi. 
 
Učiteljica Karmen Zupanc 

http://arhiv.veselasola.net/veselasola.net/portal/ucne_poti/plus-OI-20120622/index#state=1
http://arhiv.veselasola.net/veselasola.net/portal/ucne_poti/plus-OI-20120622/index#state=1

