
1. ura: TJA 
Pozdravljen sedmošolec/ sedmošolka! (8. 5. 2020) 
1) Najprej si preglej domačo nalogo od včeraj v delovnem zvezku (naloge 24, 25, 26, 27 in 
dodatni 28, 29) na spodnji spletni povezavi (stran 25 in 26 v rešitvah). 
https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/ 
 
2) Nato si v zvezku na glas preberi vse države in pripadajoče narodnosti. 
 
3) Sedaj pa še malo več utrjevanja besedišča držav in narodnosti. Odpri učbenik ali spletni 
učbenik na strani 111  https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/111.html in pisno v zvezek reši nalogo 
4a. Učenci z DSP in ISP rešite 5 primerov. 
Primer: The first stamp is from Australia. It’s Australian. 
 
4) Nato nadaljuj v učbeniku na strani 112 https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/112.html  in reši 
nalogo 5. Pomagaj si s svetovnim spletom, da lažje ugotoviš, od kod izvirajo stvari. Spodaj imaš 
dva primera. Učenci z DSP in ISP rešite polovico primerov. 
Primera: 
I think Matryoshkas come from Russia. They are Russian. 
I think the Eiffel Tower comes from France. It is French. 
 
5) Za konec pa še klik na interaktivne vaje 
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y58faoz831a, kjer boš zvadil/a države in narodnosti 
še na zabaven način. 
 
 
That’s all. Now take a break.☺ 
 
 

2. ura: GUM 
PALEOLITSKA PIŠČAL (delo z viri)  
 
V začetku letošnjega pouka GUM smo se ukvarjali z začetki glasbe, v začetku pouka ZGO pa s 
prazgodovino. Pri obeh predmetih smo se srečali s paleolitsko piščaljo.  
Pozorno si oglej navedene vire, nato pa oblikuj zapis, v katerem zapiši odgovore na spodnja 
vprašanja.  
Ne pozabi napisati naslov izdelka in se na koncu podpisati.  
Lahko pišeš ročno in zapis skeniraš oziroma fotografiraš. V tem primeru pazi, da bo zapis estetski 
in čitljiv, pazi na robove. Lahko se odločiš za pisanje v Wordu, vendar tudi pri tem pazi na obliko 
- uporabi pisavo Arial velikosti 12, enojni razmik vrstic. Videz zapisa ti prinaša 2t, vsebina pa 43 t.  
Če ti kaj v zvezi z navodili ni razumljivo, vprašaj.  
Izdelek oddaj do 22. 5. 2020 v spletnih učilnicah za GUM in ZGO v pripravljen prostor ali pa ga 
pošlji na e – naslova obeh učiteljic: mijanovak56@gmail.com, natasa.jesenko@guest.arnes.si.  
 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/
https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/111.html
https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/112.html
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y58faoz831a


Viri:  
• • https://www.nms.si/si/zbirke/znameniti-predmeti/343-Neandertalceva-piscal  

• • http://www.divje-babe.si/neandertalceva-piscal/  

• • https://www.nms.si/si/files/default/Zbirka/Znameniti-predmeti/01neandertalceva-
piscal/LjubenDimkaroski-GlasbenaRaziskovanja.pdf  

• • https://www.youtube.com/watch?v=EqAbtBO2_6Q  

• • https://www.youtube.com/watch?v=0xC6tscifDQ  

• • zvezek in učbenik za ZGO  

• • zvezek in učbenik za GUM  
 
1. Poimenuj najdišče, kjer so našli paleolitsko piščal. Kje se to najdišče 
nahaja? (2 t)  

2. Kdaj so jo našli? Poimenuj arheologa, ki je vodil raziskavo? Poimenuj vsaj 
enega arheologa, ki je isto najdišče raziskoval kasneje. (3 t)  

3. Razloži, zakaj rečemo »paleolitska« piščal. (2 t)  

4. Koliko je stara? Kako so ugotovili njeno starost? (3 t)  

5. Kdo jo je izdelal? (1 t) Zapiši vsaj tri značilnosti te vrste pračloveka (3 t)  

6. Iz česa je izdelana? (2 t) S kakšnim orodjem? (1 t)  

7. Opiši videz piščali. (3 t)  

8. Opiši pomen najdbe. (3 t)  

9. Kdo jo hrani? (1 t)  

10. Kaj vse, razen piščali, so še našli v isti jami? (3 t)  

11. Kaj je omogočilo natančno rekonstrukcijo glasbila? (3 t)  

12. Opiši njene glasbene zmogljivosti! Koliko oktav lahko zaigra to glasbilo? (5 t )  

13. Poimenuj glasbenika, ki jo je preučeval in igral nanjo (1 t)  

14. Kje so našli drugo najstarejšo piščal? (1 t)  

15. Navedi še tri pomembne najdbe iz prazgodovine na Slovenskem. Vsaki pripiši ime najdišča. (6 
t) 
 
 

3. in 5. ura: LUM 
LIKOVNA UMETNOST 
 
Likovno področje: RISANJE 
Likovna naloga: Ilustracija s senco 
Okvirni čas: 2 uri 
 
Lepo pozdravljeni.  



V tem in naslednjem tednu boste iskali in raziskovali sence in razmišljali ob tem o različnih 
motivih, kompoziciji, obliki, liniji…in še o kakšnem likovnem elementu.  
Skozi primere umetnikov boste videli, o čem bo govorila likovna naloga.  
 

1. Razišči umetnika v videu 
https://www.youtube.com/watch?v=lkMlYUIwsCU 
 
Vincent BAL, belgijski filmski režiser, ki se ukvarja tudi z ilustracijami, ki jih ustvari s sencami 
vsakdanjih predmetov in jim doda risbo.  
 
Njegovo ime vpiši v brskalnik in razišči njegova dela.  
 
Poglej še ta video, da dobiš navdih.  
https://www.youtube.com/watch?v=sC1_acygl7U 
 
 

1. Priprava svetlobe 
Preberi nekaj o senci v e-učbeniku za NAR 7.razred, str. 73:  
https://eucbeniki.sio.si/nar7/1217/index2.html 
 
Če boš delal-a z umetno svetlobo, bo senca ostala na svojem mestu ves čas ustvarjanja, zato si 
lahko privoščiš več časa za ustvarjanje.  
 
Če boš delal-a zunaj, pa bodi pozoren-na, kako in kje pada svetloba in kam meče senco. Bodi 
pozoren-na na senco istega predmeta v različnih delih dneva. Opazuj jo dlje časa, mogoče boš iz 
istega predmeta lahko ustvaril-a več ilustracij, ker bo senca drugačna ☺ 

Pri ustvarjanju moraš biti hitrejši-a, saj se senca spreminja.  

 
 

2. Priprava pripomočkov 
- Namizna luč, sobna luč ali sonce ☺ 
- Potrebuješ vsakodnevne predmete za ustvarjanje sence ali pa se sprehodi okoli hiše 

ob sončnem dnevu (ob različnih delih dneva, da boš lahko opazoval-a sence istih 
predmetov v različnem času dneva) 

- Če delaš z namizno svetilko, poišči manjše predmete (npr. kar iz peresnice, iz kuhinje 
ali kopalnice, delavnice…).  

- Svinčnik, nalivnik, flumastri, list papirja, lahko je tudi časopisni papir 
- Veliko domišljije 

 
3. Kriteriji za oddajo izdelka:  

- na fotografiji mora biti viden predmet, ki meče senco 
- na fotografiji mora biti dobro vidna ilustracija 

https://www.youtube.com/watch?v=lkMlYUIwsCU
https://www.youtube.com/watch?v=sC1_acygl7U
https://eucbeniki.sio.si/nar7/1217/index2.html


- ilustracija mora biti črtna risba (upoštevaj vsa načela črtne risbe) 
- fotografija mora biti estetska in posneta pod ugodno svetlobo, da se bo ilustracija čim lepše 
videla (za zgled naj ti bodo umetnikovi končni izdelki, ki jih že objavi na spletu kot fotografijo) 
- ODDAJ VSAJ TRI SVOJE AVTORSKE IZDELKE - na ilustraciji mora biti obvezno tvoj podpis (spodaj 
desno ali kje drugje na ilustraciji).  
Prosim, ne kopiraj idej, saj verjamem, da boš našel-la prav posebno, čisto novo, svojo idejo! 
Ideje na spletu naj ti bodo res zgolj samo za navdih! 
 
V easistentovi učilnici najdeš tudi tabelo, kjer preveriš, če si vse naredil po navodilih. 
Tja, kot že poznamo, prilepi fotografije in mi jih pošlji na e-mail. (urska.art@gmail.com) 

4. Nekaj slikovnih primerov:  

      

 

      
KOMAJ ČAKAM TVOJE PRISPEVKE! 



Tvoja učiteljica Urška 
 
 
 

4. ura: SLJ 
DOMAČE DELO UČENCEV PRI SLOVENŠČINI, petek, 8. 5.  2020  

 

Dragi sedmošolci/drage sedmošolke! 

Danes vas v spletni učilnici čakajo naloge za poustvarjanje. Ob zaključku sklopa poezije, ko smo 

spoznali dve lirski pesmi, je čas, da tudi vi zaplavate v pesniške vode. In ker smo zakorakali v 

mesec maj, je čas za pesmi, vaše pesmi. 

V spletni učilnici vas čaka sklop nalog, zbranih pod naslovom MESEC MAJ – ČAS ZA PESEM.  

 

Učiteljica Karmen Zupanc 

 
6. ura: ŠZZ 
Navodila te čakajo v spletni učilnici. 
 
 

6. in 7. ura: ONA 
Dragi učenci izbirnega predmeta ONA, 

 

tokrat se bomo podali v skrivnostni svet ČEBEL in čebelarstva. 

V spletni učilnici te čaka predstavitev gradiva o biologiji čebelje družine, razvoja, delitve dela v 

čebelji družini, prehrane čebel, nastajanja medu, anatomije čebele.  



Poglej predstavitev, nato pa se odpravi v naravo oziroma na domače dvorišče, opazuj čebele, 

spremljaj njeno gibanje. Opazuj, kam se čebeli nabere cvetni prah. Po sprehodu si privošči kruh 

z medom in razišči, kako čebele naredijo med. 

V spletni učilnici oddaj dokazila za opravljeno aktivnost.  

Učiteljica 

 


