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7. C, UČNO GRADIVO ZA 20 5. 2020 
 
 
IP ŠPORT ZA ZDRAVJE 
 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici. 
 
 
DOPOLNILNI POUK MATEMATIKE 
 
V spletni učilnici te čaka dodatna razlaga za načrtovanje paralelogramov ter rombov in 
nekaj nalog za utrditev načrtovanja. 
 
 
GEOGRAFIJA 
 
Napiši nov podnaslov in reši naloge oziroma naredi zapiske.  

Pomagaj si z učbenikom in atlasom – strani so navedene.  

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI AZIJE (U 111 - 114) 

1. Kateri deli Azije so gosto naseljeni?  U 111 in A 90 

2. Kateri deli Azije so redko naseljeni? 

3. Kateri je eden največjih problemov v revnem delu azijskih držav. Opiši ta problem.  

4. Kaj je demografska eksplozija? 

5. Pripadniki katere rase prevladujejo v Aziji? A 181 

6. Katerim veram pripada prebivalstvo Azije? U 112 

7. Katere jezike govorijo v Aziji?  A 181 

8. Katere so gospodarsko najmanj in katere najbolj razvite države v Aziji? U 113 

9. Delitev Azije – pobarvaj zemljevid na strani 126 v delovnem zvezku enako kot je pobarvan 

zemljevid v učbeniku str. 114. 

 
 
 
ŠPORT, dekleta in fantje 

 

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). 
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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
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ANGLEŠČINA 

Pozdravljen učenec, učenka 7. c, 

 

že smo prispeli do srede. Najprej preglej, kako uspešno si prejšnjič povezal slovenske besede z 

danimi angleškimi prevodi. Rešitve najdeš v prilogi. 

 

Natoj si preglej nalogi 1 in 2 v delovnem zvezku na strani 120 od prejšnjič. Rešitve najdeš na strani 

30 (klikni tukaj). 

 

Sedaj pa preberi, kakšne napovedi nas čakajo za prihodnost. Odpri spletni učbenik na strani 122 

(klikni tukaj), preberi besedilo in za vseh osem področij izpiši dve stvari, ki bi se lahko zgodili. 

Naslov je PREDICTIONS (NAPOVEDI). Pri tvorbi povedi, v katerih napovedujemo prihodnost, 

se uporablja WILL FUTURE TENSE (PRIHODNJIK Z WILL). Pravila za ta čas si bomo 

podrobno pogledali prihodnjič.  

 

Sedaj pa torej naloga v učbeniku na strani 122. Na primer: 

 

LIFE IN SPACE 

- Aliens will land on Earth. 

- People will live on Mars. 

 

MEDICINE & GENETIC ENGINEERING 

- ... 

- ... 

https://touchstone.si/index.php/touchstone-7-resitve-vaj-7-razred.html
https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/122.html
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V prilogi najdeš nove besede iz te naloge. Prepiši jih v slovarček. Naslov je PREDICTIONS 

(NAPOVEDI). 

 

 

Za konec pa reši še nalogo 3 v delovnem zvezku na strani 131. 

 

That is all for today. Enjoy your day. 

 

Mojca Vidmajer 

 

LIFE IN THE FUTURE (ŽIVLJENJE V PRIHODNOSTI) – rešitve 

imeti hišni pripor to be grounded 

biti jezen na nekoga   to be cross with sb 

smešen  ridiculous 

strog   strict 

poročilo o   a report on 

imeti »pojma« o   to have a clue 

tipkati  to type 

povedati razliko med  to tell the difference between 

človek  a human 

znanstvena fantastika science fiction 

nadomestljiv  replaceable 

delovati  to function 

prepoznati  to recognize 

čustva  feelings 

umeten  artificial 

strašljiv   scary 

naročiti  to order 

sporočilo  a message 

napoved  a prediction 

skoraj nearly 

Kaj ti prinaša prihodnost?  What does the future hold for you? 

Častiti  to treat 

biti brez denarja  to be broke 

usoda  a fortune 

odgovoriti, odreagirati to respond 

Ti tega ne dojameš. You don’t get it. 

piškotki za napovedovanje usode fortune cookies 

navsezadnje eventually 

 

PREDICTIONS – napovedi (slovarček) 

a cure – zdravilo 

genetic engineering – genski inžiniring 

to clone – klonirati 

the Pope – papež 

peace – mir 
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hunger – lakota 

a moving pavement – premikajoči pločnik 

housework – hišna opravila 

a flying car/ a skycar – leteči avto 

a cable car – gondola, tramvaj 

drought – suša 

solar energy – sončna energija 

wind energy – vetrna energija 

forward – naprej 

backward – nazaj 

environment - okolje 

 

 

 

MATEMATIKA 

Spoznal si romb in paralelogram, oba že znaš načrtati. 

Danes se boš naučil (a) izračunati njuna obseg in ploščino. 

Več izveš v spletni učilnici. 

 

 

IP ŠOLSKO NOVINARSTVO 

Dragi šolski novinarji/drage šolske novinarke, 

ta teden je še vedno namenjen izdelavi naloge, ki je bila objavljena v spletni učilnici 

pretekli teden – izdelava osnutka časopisa in naslovnice. Imate še en teden časa za 

oddajo, nato pa bo naloga v skladu s podanimi kriteriji ocenjena.  

Se vidimo. 

Učiteljica Karmen Zupanc 
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SLOVENŠČINA 
 
 
 


