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7. C, UČNO GRADIVO ZA 28. 5. 2020 

 
DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINE 
 
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 
 
 
IP NEMŠČINA 
 

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  

 

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
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TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 
 
Navodila so v spletni učilnici. 
 
 
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 
 
Prišli smo do letošnjega zadnjega poglavja. Ukvarjamo se z velikimi svetovnimi verstvi. 

Vsa navodila za delo in gradivo te čakajo v spletni učilnici. Tam najdeš tudi povratno 

informacijo in oceno svojega izdelka. 

 

MATEMATIKA 

Spoznali ste TRAPEZ. Danes boste spoznali posebno družino te vrste - ENAKOKRAKI 

TRAPEZ. Več o njem izveš v spletni učilnici. 

 

ANGLEŠČINA 
 
Hello 7th graders! 

Danes smo še zadnjič skupaj v tem tednu. Najprej si preglej naloge od prejšnjič. Za rešitve 

(klikni tukaj). 

Za nalogo 2 v učbeniku na strani 127 najdeš rešitve na strani 17.  

Za nalogi 21a in 21b v delovnem zvezku stran 139 in 140 najdeš rešitve na strani 33. 

Sedaj pa boste utrjevali WILL FUTURE TENSE z interaktivnimi vajami. Kliknite (tukaj) in 

preverite svoje znanje. 

Great work! Have a lovely weekend. 

Mojca Vidmajer 

 
IP SODOBNA PRIPRAVA HRANE 
 

Draga učenka, dragi učenec! 

Ali si že opravil/a in oddal/a nalogo za oceno? Čas se izteka, zato ne pozabi – če ne 
oddaš, dobiš negativno oceno. Potrudi se, ker se to res ne splača. In ker zmoreš! 

Pred prazniki si spoznal/a hranilne snovi in jih vpisal/a v miselni vzorec. V spletni učilnici te 
čaka gradivo, s katerim boš nadgradil/a že obstoječe znanje. Naučil/a se boš zakaj 
organizem potrebuje hranilne snovi in kaj je zdrava hrana. Za ponovitev snovi boš rešil/a 
vprašanja v spletni učilnici. 

Prijeten dan ti želim! 

Tvoja učiteljica  

https://touchstone.si/index.php/touchstone-7-resitve-vaj-7-razred.html
https://interaktivne-vaje.si/anglescina/grammar_6_9r/will_future.html

