
1. in 2. ura: ZGO 
ZGODOVINA, 7. b., 15. 5. 2020 

• Ne pozabi na pravočasno oddajo izdelka za oceno (do 22. 5.). 

• V spletni učilnici te čakajo rešitve učnega lista o antičnem verovanju, rešitve tabele o 
rimski znanosti in kulturi in slikovno gradivo. 

• Oglej si posnetka:  
https://www.youtube.com/watch?v=O6jLUlO7JyA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8YrqEQs0PRg 

• Utrjuj in preveri znanje o antiki: 
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX180BywfcJa974DhEFvdtuPDByZyNJU4PlSh%25
2F36YV5VmAFO6wocMZCVL?gameType=solo 

 
 
 

3. ura: ŠPO 
MOČ  
 
S pomočjo vaj za moč, v kombinaciji z razteznimi vajami, lahko vplivamo na pravilno držo 
telesa. Današnja ura športa je namenjena razvijanju moči mišic trupa in raztezanju le-teh. 
 
1. Na sliki vidite različne drže telesa in njihova poimenovanja. Prve štiri drže niso pravilne, 
zato lahko pride do bolečin in dolgotrajne okvare v različnih predelih hrbtenice. Zadnja slika 
kaže pravilno telesno držo. 

 
 
 
2. Vaje za moč mišic trupa, ki pomagajo k izboljšanju telesne drže. Vsako vajo izvajaj od 30-
45 sekund in opravi 3-5 takšnih krogov. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=O6jLUlO7JyA
https://www.youtube.com/watch?v=8YrqEQs0PRg
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX180BywfcJa974DhEFvdtuPDByZyNJU4PlSh%252F36YV5VmAFO6wocMZCVL?gameType=solo
https://quizizz.com/join/game/U2FsdGVkX180BywfcJa974DhEFvdtuPDByZyNJU4PlSh%252F36YV5VmAFO6wocMZCVL?gameType=solo


 
 
3. Raztezne vaje kritičnih mišic, povezanih z bolečinami v različnih predelih hrbtenice. Vsako 
vajo izvajaj 15-20 sekund (kjer je potrebno, nato še zamenjaj roko/nogo). Vaji pod črko e) in 
i) izpusti, saj je potrebna posebna oprema. 



 
 
 
 
Te vaje lahko izvajaš vsak drugi dan, tudi ko na urniku nimaš ure športa. Ob redni, pravilni 
vadbi, boste hitro opazili razliko v počutju. 
 
 

4. ura: TJA 
Pozdravljen 7-šolec/ šolka! (15. 5. 2020) 

 

1) Najprej si preglej naloge v delovnem zvezku, ki si jih reševal/a v sredo. Rešitve so na 

straneh 27, 28, 29 in 30 na spodnji spletni povezavi. 

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

SEDAJ SLIKAJ STRANI 117 IN 125, KI SI SI JIH PREGLEDAL/A IN MI JIH POŠLJI PREKO 

POGOVORA Z UČITELJEM KAR PRI TEJ URI. 

 

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


2) Danes začnemo z obravnavanjem 5. lekcije, zato si v zvezek in slovar zapiši malo večji 

naslov UNIT 5 – LIFE IN THE FUTURE (ŽIVLJENJE V PRIHODNOSTI).  

 

3) Odpri spletni učbenik na stran 120 in poslušaj besedilo LIFE IN THE FUTURE – Will it be 

better or worse?  

https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/120.html 

 

4) Ko končaš s poslušanjem, še enkrat glasno preberi besedilo in reši nalogo 1 na strani 130 v 

delovnem zvezku. Pomagaj si z besedilom v učbeniku. 

Po končanem delu si nalogo preglej po spletni povezavi pod točko 1 (stran 30 v rešitvah). 

 

5) V priponki te čakajo besede. Slovenskim besedam najdi ustrezne angleške. Če imaš 

možnost, si list natisni, drugače si besede prepiši v slovar. 

 

*** dodatna naloga DZ: stran 130/ 2 

 

That's all for today. 

Have a nice day. 

Lučka Rančigaj 

 
 

5. ura: MAT 
Danes te čaka v spletni učilnici podrobno navodilo, da ponoviš načrtovanje pravokotnika in 
kvadrata ter računanje obsega in ploščine omenjenih dveh likov. Prav tako te čaka kratko 
preverjanje znanja, ki ga rešiš kar v spletni učilnici. 
 
 

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

ker še vedno ostajamo doma, vas vabim na virtualno ekskurzijo po Mozirskem gaju in 

Arboretomu Volčji potok. Udeležili se bomo tudi virtualnega izleta v živalski vrt Ljubljana. 

Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici ONA. Nalogo oddaj do naslednje ure. 

Doroteja Smej Skutnik 

https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/120.html

