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7. C, UČNO GRADIVO ZA 6. 5. 2020 

 
DOPOLNILNI POUK MATEMATIKE 
 
Danes te čaka utrjevanje o Štirikotnikih. 

Na povezavi  https://eucbeniki.sio.si/matematika7/781/index.html te čakajo naloge, ki so na spodnji sliki. 

Reši jih! 

 

Prav tako si oglej posnetek osnove o štirikotniku (kako ga označimo, mu narišemo kote, diagonale…) na 

povezavi https://eucbeniki.sio.si/matematika7/781/index1.html in reši zgleda, ki sta pripravljena! 

 

 

Če česa ne razumeš, mi piši! 

 

https://eucbeniki.sio.si/matematika7/781/index.html
https://eucbeniki.sio.si/matematika7/781/index1.html
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IP ŠPORT ZA ZDRAVJE 
 
Navodila so v spletni učilnici. 
 
 
GEOGRAFIJA 
 
V spletni učilnici te čaka preverjanje znanja.  
 
 
ŠPORT, dekleta in fantje 
 
UVODNI DEL  

 sklop 20 vaj za celo telo, 

 vaje izvajaš na mestu, 

 vsako vajo ponoviš 8 – 12 krat, brez odmorov, 1 serijo. 

https://www.youtube.com/watch?v=CGioDVduOQw 

 

GLAVNI DEL 

Trening gibljivosti 

Pripravi si miren prostor za vadbo,  zelo primerna je tudi podloga  oz. prostor uredi tako, da ti ustreza. 

 

 

 

Pri izvajanju vaj bodi natančen/a in ne hiti. 

https://www.youtube.com/watch?v=v0O8O48Qkgo 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Enostavne jogijske vaje, ki poženejo energijo po telesu in te pripravijo za dan. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mOdP3FdFM1A 

https://www.youtube.com/watch?v=CGioDVduOQw
https://www.youtube.com/watch?v=v0O8O48Qkgo
https://www.youtube.com/watch?v=mOdP3FdFM1A
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ANGLEŠČINA 

 

Pozdravljen učenec, učenka 7. c, 

danes nadaljujemo s spoznavanjem različnih držav in narodnosti. Tokrat boš odprl učbenik ali 

spletni učbenik na strani 111  https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/111.html in pisno v zvezek rešil 

nalogo 4a.  

Primer: The first stamp is from Australia. It’s Australian. 

 

Nato nadaljuj v učbeniku na strani 112 https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/112.html  in reši nalogo 

5. Pomagaj si s svetovnim spletom, da lažje ugotoviš, od kod izvirajo stvari. 

Primer: I think Matryoshkas come from Russia.  

 

Sedaj reši še nalogo 24 v delovnem zvezku na strani 113 in nalogo 25 na strani 114. 

 

Rešitve dobiš prihodnjič.  

 

Za konec pa še klik na interaktivne vaje https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y58faoz831a, 

kjer boš zvadil države in narodnosti še na zabaven način. 

 

That is all for today. Well done! 

Mojca Vidmajer 

 

 

MATEMATIKA 

GEOMETRIJSKE OBLIKE - ŠTIRIKOTNIKI 

(učbenik od str. 138, 140), 6. 5. 2020 

 

1. V zvezek napiši naslov: KOTI V ŠTIRIKOTNIKU  

Ob naslovu obvezno zapiši datum. 

 

2. Oglej si videoposnetek o kotih v štirikotniku (avtorice Mojce Špende) z razlago na povezavi: 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30350 

 

3. Preberi zapis o kotih v štirikotniku na strani 138. 

 

https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/111.html
https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/112.html
https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y58faoz831a
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30350
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4. Prepiši si naslednje okvirčke v zvezek: (najdeš jih tudi na povezavi 

https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000101#/stran43) 

 

5. Prepiši rešen primer v zvezek 

  

6. Reši nalogo iz učbenika N3/str. 140. Obvezno preveri rešitve! 

Če zmoreš, reši še nalogo 4! 

 

 

 

 

 

https://www.ucimte.com/?q=interaktivni_ucbenik_prost_dostop/1000101#/stran43
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GEOMETRIJSKE OBLIKE - ŠTIRIKOTNIKI 

(učbenik od str. 138 - 140), 6.5. in 8.5 

7. V zvezek napiši naslov: NAČRTOVANJE ŠTIRIKOTNIKOV  

Ob naslovu obvezno zapiši datum. 

 

8. Preberi zapis pod naslovom NAČRTOVANJE ŠTIRIKOTNIKOV na strani 138, 139. 

 

9. V zvezek si prepiši pravilo 

 
 

10. Ob ogledu videoposnetka »Načrtovanje štirikotnikov Avtorice Mojce Špende«  na 

povezavi: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30350 

Si v zvezek nariši štirikotnika s podatki: 

Primer 1:  𝑎 = 7 𝑐𝑚, 𝛼 = 60°, 𝛽 = 80°, 𝑏 = 4 𝑐𝑚, 𝑑 = 3 𝑐𝑚. 

Primer 2: 𝑐 = 7 𝑐𝑚, 𝑒 = 8 𝑐𝑚, 𝑓 = 9 𝑐𝑚, 𝛾 = 105°, 𝛿 = 90°. 

Načrtuj sproti ob ogledu videoposnetka. Če zmoreš sam, lahko poskusiš sam. 

 

Nadaljuj z ogledom še 2 nalog na isti spletni strani in načrtaj še naslednja 2 štirikotnika v zvezek 

Ob ogledu videoposnetka »Štirikotniki, načrtovanje štirikotnikov - naloga 1, Avtorice: 

Rozalije Grešak« https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30350 

Naloga 1:  |𝐴𝐵| = 6 𝑐𝑚, |𝐵𝐶| = 3 𝑐𝑚, |𝐶𝐷| = 4 𝑐𝑚, |𝐴𝐷| = 5 𝑐𝑚, 𝛼 = 70°  

 

Ob ogledu videoposnetka »Štirikotniki, načrtovanje štirikotnikov - naloga 2, Avtorice: 

Rozalije Grešak« https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30350 

Naloga 2:  𝑐 = 5 𝑐𝑚, 𝑓 = 6 𝑐𝑚, 𝑒 = 7 𝑐𝑚, 𝛿 = 100°, 𝛾 = 90°  

 

11. Reši nalogo iz učbenika N2/str. 140. Obvezno preveri rešitve! 

 

Če naletiš na težavo pri kateri od nalog, mi  piši. 

 

 

 

https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30350
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30350
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=30350
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IP ŠOLSKO NOVINARSTVO 

Dragi šolski novinarji/drage šolske novinarke, 

današnjo uro bomo izpeljali preko videokonference ZOOM. Povabilo z vezavo  vas čaka v 

spletni učilnici. Upam, da se vidimo v čim večjem številu. 

Pogovarjali se bomo s študentko novinarstva in našo nekdanjo učenko Živo Avžner. O 

pogovoru bo potrebno zapisati kratko poročilo in ga oddati v spletni učilnici.  

 

Učiteljica Karmen Zupanc 

 

 

 

 


