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7. C, UČNO GRADIVO ZA 19 5. 2020 
 
 
IP GLEDALIŠKI KLUB 
 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici. 
 
 
 
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 
 
 
ZNANOST PREKO DIGITALNEGA UČENJA 

Dragi sedmošolec/sedmošolka! 

Današnji dve uri tehnike in tehnologije sta namenjeni spoznavanju znanosti preko 

digitalne tehnologije. 

Pri analiziranju seminarskih nalog, so se pokazale težave z obvladovanjem in 

uporabo aplikacij in podatkov na spletu. 

Cilj:  preko digitalnega učenja spoznavati in ob uporabljati ponujene aplikacije za  

odkrivanje področja znanosti, ki te zanimajo. 

Poglej v spletno učilnico, kjer te čakajo natančnejša navodila in se podaj na 

raziskovalno pot!  

 
Vaši učiteljici. 
 

 

ANGLEŠČINA 

 

Pozdravljen učenec, učenka 7. c, 
 
že smo stopili v torek. Najprej si preglej naloge v delovnem zvezku o Sloveniji od 
prejšnjič. Rešitve najdeš na strani 29 in 30 (klikni tukaj). 
 
Danes pa začnemo z obravnavanjem 5. lekcije, zato si v zvezek in slovar zapiši malo 

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

Odpri spletni učbenik na strani 120 (klikni tukaj) in poslušaj besedilo LIFE IN THE 

FUTURE – Will it be better or worse? Ko končaš s poslušanjem, še enkrat glasno 

preberi besedilo. 

https://touchstone.si/index.php/touchstone-7-resitve-vaj-7-razred.html
https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/120.html
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Nato preveri razumevanje besedila z nalogo 2a v spletnem učbeniku na strani 121 

(klikni tukaj) tako, da klikneš na ikono »i« na levi strani, izbereš pravilne odgovore in 

jih preveriš (check). 

V priponki te čakajo nove besede iz besedila. Slovenskim besedam najdi ustrezne 

angleške prevode. Če imaš možnost, si list natisni in ga prilepi v slovarček, drugače 

pa si besede prepiši v slovarček. Pri prevajanju si pomagaj s slovarjem PONS (klikni 

tukaj) ali slovarjem, ki pripada tvojemu učbeniku (klikni tukaj). 

Nato reši nalogi 1 in 2 na strani 130 v delovnem zvezku. Pomagaj si z besedilom v 

učbeniku in prevedenim besediščem. 

Po končanem delu si nalogi preglej v rešitvah na strani 30 (klikni tukaj). 

Prevedeno besedišče mi pošlji v priponki spletne učilnice. 
 
Well done! Have a lovely day. 
 
Mojca Vidmajer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/121.html
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-angleščina/prevajalnik
https://sl.pons.com/prevod/slovenščina-angleščina/prevajalnik
https://touchstone.si/index.php/gradiva-za-ucence/7-razred/slovarcek-t7-7-razred.html
https://touchstone.si/index.php/touchstone-7-resitve-vaj-7-razred.html
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LIFE IN THE FUTURE (ŽIVLJENJE V PRIHODNOSTI) 

 

Naslednjim slovenskim besedam najdi ustrezno angleško. Izbiraj med besedami 

v okvirčku. 

strict, to be grounded, ridiculous, to be cross with sb, to function, to recognize, a 

report on, to have a clue, a human, replaceable, a fortune, to be broke, to treat, 

What does the future hold for you?, feelings, artificial, to order, a message, 

scary, eventually, to type, to tell the difference between, You don't get it., a 

prediction, nearly, to respond, science fiction, fortune cookies 

imeti hišni pripor  

biti jezen na nekoga    

smešen   

strog    

poročilo o    

imeti »pojma« o    

tipkati   

povedati razliko med   

človek   

znanstvena fantastika  

nadomestljiv   

delovati   

prepoznati   

čustva   

umeten   

strašljiv    

naročiti   

sporočilo   

napoved   

skoraj  

Kaj ti prinaša prihodnost?   

častiti   

biti brez denarja   

usoda   

odgovoriti, odreagirati  

Ti tega ne dojameš.  

piškotki za napovedovanje usode  

navsezadnje  
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MATEMATIKA 
 

 

Spoznal si že pravokotnik, kvadrat in paralelogram. Danes boš spoznal novi 
štirikotnik, ki se imenuje ROMB. Vse izveš v spletni učilnici. 
 
 
SLOVENŠČINA 
 
 
Dragi sedmošolci/drage sedmošolke, 

naučili smo se, kaj je stavek, omenili smo že stavčne člene. Danes te v spletni 

učilnici čaka natančna razlaga stavčnih členov, našel/našla pa boš tudi rešitve 

včerajšnje domače naloge. 

 

Pridruži se mi. 

Učiteljica Marija Kronovšek 

 


