
0. ura: GKL 
Gradivo najdeš v spletni učilnici. 
 

1. ura: GUM 
GLASBENA UMETNOST / 26.5.2020 

 

Pozdravljeni 7.b!  

Zdaj ste se gotovo že navadili dela na daljavo in ste pridobili na samodisciplini. Pošiljam vam 

glasbo, ki je zelo lepa in doživljajska. Ob njej lahko likovno ustvarjaš, meditiraš, telovadiš, 

pišeš drugo nalogo. 

 

Ti pa boš uspešen, če boš prepisal : 

• Ime in priimek skladatelja  
• katero skladbo si poslušal in jo 

doživljajsko opisal v nekaj povedih 
• prepisal besedilo na melodijo Pomladi 

 

Na melodijo iz skladbe Pomlad lahko sam zapoješ 

besedilo Polmad.  

Vse kar boš ustvatril ob zapisu bom pregledala, ko 

pridemov šolo. 

 

 

ANTONIO  VIVALDI 

1678 Benetke   + 1741 Dunaj 

 



                          

 

https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0/ Pomlad 

https://www.youtube.com/watch?v=11Gs-rfPPis/ Zima 

    

 

 

       

https://www.youtube.com/watch?v=l-dYNttdgl0/
https://www.youtube.com/watch?v=11Gs-rfPPis/


2. ura: TJA 
Dragi učenec/ učenka 7. b! (26. 5. 2020) 
 
1) Prejšnjo uro si spoznal/a drugo uporabo WILL FUTURE in sicer ob PREDICTIONS (Napovedi). 
 
2) Danes boš vadil/a prvi dve uporabi WILL FUTURE z reševanjem vaj v delovnem zvezku: 
 
stran 131/ nalogi 3, 4 (za neznane besede si pomagaj s slovarjem PONS) 
stran 132/ naloga 5 
 
SEDAJ SLIKAJ NALOGE V DELOVNEM ZVEZKU OD STRANI 131 DO 135 IN MI JIH POŠLJI. 
 
 
That’s all for today. 
Have a nice day. 
Lučka Rančigaj 
 
 

3. in 4. ura: NAR 
Zdravo! 
 
Prejšnjo uro ste sami delali zapis v zvezek o škodljivcih in plevelu. V spletni učilnici preveri, če 
tvoj zapis ustreza mojemu. Dopiši, popravi in uredi svoj zapis. 
 
Nato pa prebereš novo snov Gozd niso samo drevesa in tudi Izkoriščanje gozdov. V spletni 
učilnici te bodo vprašanja vodila k zapisu snovi v zvezek.  
 
V četrtek bom v zoomu naredila analizo projektne naloge o penjenju vode, zato vabljen/a v 
srečanje. Po zoomu vam bom sporočila ocene – kako jih boste videli, bom sporočila v zoomu.  
 
Naj bo teden zanimiv in prijeten! 
Tvoja učiteljica 
 

5. ura: ZGO 
V spletni učilnici te čakajo slikovno gradivo in vsa navodila. Nadaljujemo z dogajanjem na 
Slovenskem v srednjem veku. 
 


