
0. ura: DOP TJA 
V spletni učilnici eAsistenta najdeš rešitve nalog od prejšnjič in nove naloge za utrjevanje slovničnih 
struktur in besedišča enote 4. 
 
Prijeten dan vam želim, 
 
Mojca Vidmajer 
 
 

1. in 2. ura: ZGO 
ZGODOVINA, 7. b., 18. 5. 2020 

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

• V spletni učilnici te čaka slikovno gradivo in vsa navodila. Povzemam jih tudi  tukaj. 

• Napiši večji naslov SREDNJI VEK in naslov PRESELJEVANJE LJUDSTEV 
 
Oglej si posnetek: https://www.youtube.com/watch?v=DEtrBkrP0yk 
 
Preberi besedilo v učbeniku, str. 87 – 90. 
 

1. Preriši in dopolni tabelo: 
 

GERMANI SLOVANI HUNI 

Ozemlje S in srednja Evropa Za Karpati Azija 

Družbena ureditev Več plemen Več plemen Eno pleme 

Gospodarske panoge 
 

 
 

Bivališče 
   

Verovanje 
 

  

*Posebnosti rune naši predniki Atila 

 
2. Naštej vzroke in posledice selitev ljudstev. 

 

• Napiši naslov KAROLINŠKA DRŽAVA  
 
Prisluhni posnetku: https://www.youtube.com/watch?v=fD8PoZ5RWVE&t=45s 
 
Preberi str. 91 – 92 in odgovori na vprašanja: 
 

1. Opiši obseg Frankovske države. 
2. Kdaj je Karel Veliki postal cesar? 
3. Kdaj in kako so razdelili Frankovsko državo? 
4. Katere države so nastale iz teh delov Frankovske države? 
5. Naštej dosežke Karla Velikega. (str. 92, 129) 
6. Kakšen je bil odnos frankovskih kraljev do krščanske vere? 
7. Kdaj in kako je nastala Papeška država? 
8. Opiši ločitev cerkva v 11. stol. 

https://www.youtube.com/watch?v=DEtrBkrP0yk
https://www.youtube.com/watch?v=fD8PoZ5RWVE&t=45s


3. ura: GUM 
GLASBENA UMETNOST 7.R./ 18.5.2020 
 
POZDRAVLJENI SEDMOŠOLCI! 
 
Pošiljam pesmico, ki se jo boste naučili sami! S pomočjo yt in posnetka! 
Na priloženem posnetku igra melodijo klarinet. Najprej poslušaj , nato pa zapoj ob spremljavi. 
https://www.youtube.com/watch?v=yhywzbNxpzo 
Najdeš pa jo tudi v učbeniku/ pesmarica str. 104,105. 
V zvezek napiši naslov pesmice ! 
 
 
SLIŠALA SEM PTIČKO PET', ZAPELA JE KUKU. 
K'TERA MORA NEK' TO BIT', KI POJE TAK LEPO? 
TO JE GOTOVO KUKAV'CA, JE MOJ'GA SRCA LJUBICA. 
KUKU, KUKU, KUKU, KUKU, TAKO JE KUKALA. 2X 
 
DEKLE PASLA JE OVCE, ZAČELA ZVEZDE ŠTET'. 
RADA B'LO BI ZVEDELA, KEDAJ BO TREBA UMRET'. 
ZGLASILA SE JE KUKAV'CA, PRAV ŽALOSTNO  ZAKUKALA. 
KUKU, KUKU, KUKU, KUKU, TAKO JE KUKALA. 2X 
 
KAJ TE BOM POSLUŠALA, ZA NORCA ME IMAŠ. 
SEM TE DOST'KRAT SLIŠALA, VEM , KAKŠEN GLAS IMAŠ. 
A KUKAV'CA JE KUKALA, NA VEJI SE JE GUGALA. 
KUKU, KUKU, KUKU, KUKU, TAKO JE KUKALA. 2X 
 
lp 
 
 

4. ura: ŠPO 
Gradivo najdeš v spletni učilnici. 
 

5. ura: MAT 
V spletni učilnici te čaka podrobno navodilo o rombu, njegovih lastnostih in postopkih načrtovanja. 
 
 

6. ura: TJA 
Pozdravljen 7-šolec/ šolka! (18. 5. 2020) 
 
 
 
1) Prejšnjo uro si se srečal/a z novo lekcijo, kjer si poslušal/a in bral /a besedilo. V priponki (spletna 
učilnica) te čakajo rešitve besedišča od prejšnje ure. Ko si besedišče pregledaš, še enkrat na glas 
preberi vse besede. 
 
PREGLEDANO BESEDIŠČE MI POŠLJI V SPLETNO UČILNICO POD POGOVOR Z UČITELJEM. 
 

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


2) Sedaj si še enkrat preberi besedilo na strani 120 v učbeniku in odgovori na vprašanja v priponki 
(spletna učilnica). Nalogo naredi v zvezek. Prepiši vprašanja in zapiši odgovore dvakrat za vsak 
primer. V vaji boš vadil/a razliko med kratkimi in dolgimi odgovori. En primer imaš zapisan. 
Naslov imaš zapisan že prejšnjo uro. Če ga nimaš je UNIT 5 – LIFE IN THE FUTURE (ŽIVLJENJE V 
PRIHODNOSTI). 
 
 
3) Za konec si za vajo izberi osem besed iz slovarčka prejšnje ure in jih uporabi v svojih povedih. 
Povedi zapiši v velik zvezek. Naslov je Exercise. Učenci z DSP in ISP izberete 4 besede. 
 
 
Have a wonderful day. 
 
Lučka Rančigaj 
 
 

7. ura: NI1 
Obvezni izbirni predmet  
NEMŠČINA 
 
7. razred 
Navodilo za delo: PONEDELJEK, 18. 5. 2020 & ČETRTEK, 21. 5. 2020 
 
Dragi učenci! 
Kako ste? Upam, da zdravi, dobre volje, naspani in še kaj.  
V tem tednu bomo vadili besedišče šolskih potrebščin. Ko rečem, da vadimo besedišče, to v 
nemščini VEDNO pomeni skupaj s členom, torej DER, DIE, DAS ali pa EIN, EINE, tako kot smo si 
pogledali v filmčku prejšnjo uro.  

• Za uvod se prijavite v https://www.irokusplus.si/, poiščite komplet Maximal 1, izberite 
interaktivni delovni zvezek, ter ponovno (za vajo seveda) rešite nalogi 2 in 3 v poglavju 2.2 
(glej sliko spodaj). Ne pozabite se pri vsaki nalogi tudi preveriti.  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Novo besedišče je vedno potrebno tudi vaditi. Za vas sem kreirala kartice za učenje ter 
nekaj iger, ki vam bodo v pomoč. Obiščite povezavo: https://quizlet.com/join/DAk6txpks Na 
spletni strani si lahko ustvarite račun (glej moder kvadratek na levi strani) in tako omogočite 
meni, da spremljam vaš napredek. Ni pa potrebno.  

• Kartice za učenje in  
igre najdete tukaj.  
 (klikni) 
 
 
 

https://www.irokusplus.si/
https://quizlet.com/join/DAk6txpks


 
 
 
 
 
 
 
Sedaj nadaljuješ po levem zavihku.  

• LEARN  

• WRITE  

• SPELL 

• TEST 

• MATCH: igra spomina 

• GRAVITY: igra gravitacije 

• Iz posamezne aktivnosti se nazaj vračaš levo zgoraj, kjer piše BACK.  
 
 

• Z igrami pa še nismo končali. Še nekaj jih imam na zalogi. Najdete jih tukaj: 
https://learningapps.org/watch?v=pzv4hdagc20  

 

• Tako. Zdaj pa le še zadnja stopniška pred ciljem. Obiščite spodnjo spletno stran in 
rešite kratek test za ponavljanje. Rezultate vam sporočim v ponedeljek, 25. 5. 2020. 
Do takrat ga je potrebno tudi oddati.  

• https://www.testportal.net/test.html?t=fgU4VYeykjez  
 
 
Želim vam uspešno delo.  
 
Mojca Kacjan  
učiteljica nemščine  
 
 
 
 
 

Tukaj so kartice namenjene učenju 

in ponavljanju. Če stisneš na kartico 

vidiš prevod.  

Če stisneš spodaj na puščico se 

pomakneš na naslednjo besedo.  

https://learningapps.org/watch?v=pzv4hdagc20
https://www.testportal.net/test.html?t=fgU4VYeykjez

