
0. ura: NI1 
Navodilo je enako kot prejšnjo uro. Najdeš ga v zbirniku za ponedeljek, 18. 5. 2020.  

 

0. ura: DOP SLJ 

DOPOLNILNI POUK PRI SLOVENŠČINI ZA 7. RAZRED 

Četrtek, 21. 05. 2020 

Draga sedmošolka, dragi sedmošolec! 

Že nekaj ur zapovrstjo ti v spletni učilnici pripravljam naloge »na klik«, ki ti omogočajo, da 

ponoviš osnove učne snovi, ki jo obravnavamo pri urah.  

Tako bo tudi v tem tednu, zato vabljen/a, da se mi ponovno pridružiš. 

 

Učiteljica Karmen Zupanc 

 
 

1. ura: ŠPO 
HITROST 2 
 
1. Uvodni del   -  (šola teka na mestu in dinamične raztezne vaje): 
- vsako vajo izvajate približno 30 sekund, 
- šola teka (tek, nizki skiping, visoki skiping, zametavanje, striženje, enonožni poskoki po levi 
nogi, enonožni poskoki po desni nogi), 
- dinamične raztezne vaje (kroženja; z glavo, z rameni, v bokih, s koleni, z gležnji in v zapestjih, 
odkloni, predkloni in zakloni). 
 
 
2. Glavni del -  koordinacija in hitrost nog v koordinacijski/hitrostni lestvi. 
Najprej si na tla označi koordinacijsko lestev (slika). Lahko jo narišeš s kredo, jo oblikuješ z 
vrvico itd. V kolikor nimaš 9m prostora, jo primerno skrajšaj. 
 



 
 
 
Oglej si video na povezavi:  
15 Fast Footwork Exercises | Increase Your Foot Speed With These Speed Ladder Drills 
 
Vsako vajo opravi 4x. Prva izvedba naj bo počasnejša, da se gibanja pravilno naučiš. Zadnje tri 
ponovitve poskušaj vajo izvesti najhitreje kar lahko. Seveda pa mora gibanje ostati pravilno! 
 
3. Zaključni del - raztezne vaje (slika) 
 
Opravi vse vaje na sliki. Vsak položaj zadrži približno 30 sekund. Kjer je potrebno, opravi vajo z 
levo in desno roko/nogo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tMY5Cj39xN8


 
 

 
2. ura: ZGO 

• Ne pozabi na pravočasno oddajo izdelka za oceno (do 22. 5.). 
• V spletni učilnici te čaka slikovno gradivo in vsa navodila. Nadaljujemo z dogajanjem v 

Evropi v srednjem veku. 
 
 
 

3. in 4. ura: MAT 
Nadaljujemo z računanjem obsega in ploščine paralelograma in romba. Podrobna navodila za 
delo čakajo v spletni učilnici. 
 
 
 

 



5. ura: SLJ 
DOMAČE DELO UČENCEV PRI SLOVENŠČINI, četrtek, 21. 5.  2020  

 

Dragi sedmošolci/drage sedmošolke, 

včeraj sem vam v spletni učilnici ponudila razlago stavčnih členov. Danes se bomo osredotočili 

na prvi stavčni člen, in sicer POVEDEK. Potrebovali boste tudi delovni zvezek. 

 

Pridružite se mi v spletni učilnici, kjer vas čaka več navodil.  

 

Učiteljica Karmen Zupanc 

 


