
0. ura: NI1 
Obvezni izbirni predmet  
NEMŠČINA 
 
7. razred 
Navodilo za delo: PONEDELJEK, 25. 5. 2020 & ČETRTEK, 28. 5. 2020 
 
Dragi učenci! 
Kako ste? Upam, da zdravi, dobre volje, naspani in še kaj.  
V prejšnjem tednu sem vam predstavila kartice za učenje na naslovu 
https://quizlet.com/join/DAk6txpks 
Ne vem sicer, koliko vas je takšnih, ki ste s pomočjo kartic ponavljali, a prijavila sta se do tega 
trenutka le dva. Ajman je bil zelo uspešen (bravo Ajman), Pia pa se je samo prijavila, reševala pa 
ne.  
Reševali ste tudi kratko preverjanje. Oglejte si najprej tale filmček (klikni na povezavo). V prilogi 
(spletna učilnica) si torej oglejte vaše rezultate.  
Ker so bili rezultati pri večini kar slabi, danes še ena naloga na temo. Rešite interaktivni delovni list 
in ga pošljite na moj mail mojca.2906@yahoo.de  

• https://www.liveworksheets.com/if616712oa  
Zdaj pa gremo še na nekaj novega. Pripravite zvezek in pisalo, ter si oglejte naslednji filmček (klikni 
na povezavo).  
Obe omenjeni nalogi v delovnem zvezku reši tudi sam/a (na papirju ali v interaktivnem DZ), zapis 
pa do konca tedna oddaj v spletni učilnici.  
 
Želim vam uspešno delo.  
 
Mojca Kacjan  
učiteljica nemščine  
 
 
 
 
 

0. ura: DOP SLJ 
Drage sedmošolke, dragi sedmošolci, 
v spletni učilnici vas ponovno čaka nekaj nalog "na klik", s katerimi boste utrdili znanje do sedaj 
obravnavanih stavčnih členov.  
Se vidimo. 
 
Prijazen pozdrav 
Učiteljica Karmen Zupanc 
 
 

1. ura: MAT 
Spoznali smo osnovne lastnosti trapeza. Tokrat te v spletni učilnici čaka podrobno navodilo, da 
spoznaš in se naučiš načrtovati posebneža med trapezi in sicer Enakokraki trapez. 
 
 

https://quizlet.com/join/DAk6txpks
https://www.loom.com/share/f78b744f1961482a8ebd74415f458044
mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.liveworksheets.com/if616712oa
https://www.loom.com/share/140aa7d8333a4a26a97d9de443c70fed


2. ura: NAR 
Danes te povabim v zoom, kjer bomo pregledali rešitve projektne naloge. Po zoomu vam bom 
sporočila ocene. 
 
Povezava na videokonferenco te čaka v spletni učilnici. 
 
Srečno! 
Tvoja učiteljica 
 
 

3. ura: GUM 
Gradivo najdete v spletni učilnici. 
 
 

4. ura: TJA 
Dragi učenec/ učenka 7. b! (28. 5. 2020) 
 
1) Prejšnjo uro si spoznal/a tretjo uporabo WILL FUTURE in sicer “odločitve v trenutku govorjenja”. 
Preglej si nalogo 2 v učbeniku na strani 127. Rešitve najdeš tukaj. 
Nato si poglej še nalogo 21a in 21b v delovnem zvezku na strani 139, 140. Rešitve najdeš tukaj. 
 
 
2) Danes boš spoznal/a modalne glagole v prihodnjiku. Razlago imaš v spletni učilnici. 
 
 
3) V priponki imaš pravila, ki jih prepiši ali natisni in prilepi v zvezek.  
 
4) Za konec odpri delovni zvezek in reši naslednje naloge: 
stran 137/ nalogi 15 in 16 
stran 138/ naloga 18 
stran 139/ naloga 19* 
 
 
That’s all. Have a wonderful day. 
Lučka Rančigaj 
 
 

5. ura: SLJ 
DOMAČE DELO UČENCEV PRI SLOVENŠČINI, četrtek, 28. 5.  2020  
 
Dragi sedmošolci/drage sedmošolke, 
v spletni učilnici vas čakajo rešitve nalog, ki ste jih reševali ob predmetu. 
Preostanek ure bo namenjen utrjevanju do sedaj obravnavanih stavčnih členov, torej povedku, 
osebku in predmetu.  
Se vidimo. 
 
Učiteljica Karmen Zupanc 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/2/
https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/

