Navodila za delo za učence 7. razreda
Četrtek, 26. 3. 2020
1. učna ura - SLJ:
Če še nisi, danes dokončaj OPIS ŽIVLJENJA OSEBE in mi nalogo pošlji na moj Enaslov: silva.plevnik@gmail.com.
Eni ste nalogo že poslali, bravo! Se beremo!

2. učna ura - TJA:
Guessing challenge:
https://www.youtube.com/watch?v=MI--eBxmff8
1. NALOGA: Odpri UČBENIK str 46. Poglej slike hrane in jih razvrsti v pravo kategorijo v nalogi 1b- V
ZVEZEK
2. NALOGA: Ustno naredi 1c- izberi 6 stvari in si ustvari malico
3. NALOGA: Preberi zgodbico na strani 46, neznane besede si prevedi
Katere sestavine iz slike zgoraj je junak zgodbe dal v juho?
4.Poglej in uživaj:
TRADITIONAL British breakfast:
https://www.youtube.com/watch?v=AeDco_eYzyI
What foreigners say about traditional Slovenian food:
https://www.youtube.com/watch?v=wFrB8BsVjq4

3. učna ura - DKE:
SKLOP SLOVENIJA IN ČLOVEKOVE PRAVICE ( SDZ STR. 59 – 61)
Preberi uvodno besedilo Malala – borka za človekove pravice na str. 59 in reši naloge na str. 60
in 61.

4. učna ura - MAT:
Nadaljujemo z delom, še zadnji sklop ponavljanja, utrjevanja in preverjanja znanja o odstotkih.
Danes bomo RAČUNALI CELOTO OZ. OSNOVO.
To snov smo spoznali že v šoli, zato je zelo pomembno, da pogledaš v šolski zvezek in ponoviš.
Nato utrdi svoje znanje z vajami v i-učbeniku: Računanje osnove:
https://eucbeniki.sio.si/matematika7/774/index.html
Na koncu reši naloge na učnem listu Računanje celote (najdeš ga v spletni učilnici XOOLTIME).

Ko boš naloge rešil in bodo v spletni učilnici objavljene rešitve, ne pozabi pregledati rezultatov
in popraviti napak.
Če želiš, lahko rešitve nalog na učnem listu fotografiraš in mi jih pošlješ na naslov
katka.krnc@gmail.com.

5. učna ura - GUM:

Igraj, poslušaj, poj, ustvarjaj glasbo in si s tem polepšaj ter krajšaj čas  ♫
Pozdravljeni sedmošolci!
Upam, da ste vsi zdravi in da dneve mirno preživljate v krogu družine. Pouk na daljavo je nova
stvar za vse nas, zato upam, da se bomo kmalu navadili na dano situacijo. 
 Prejšnji teden ste spoznali novo snov - Renesančna glasba na Slovenskem.
V spletni učilnici imate vsa podrobnejša navodila za obravnavanje in utrjevanje snovi.
V primeru kakršnihkoli vprašanj ali težav pri razumevanju snovi mi piši na e-naslov:
barbararupar1@gmail.com

Ostanite zdravi!
♫ ŽELIM VAM VELIKO USPEHA PRI DELU! ♫
Učiteljica Barbara

6. učna ura – ZGO:
Poglej si videoposnetek na spletni strani mozaweb (Arhitektura starega Rima):
https://www.mozaweb.com/sl/Search/global?search=rimska&lexikontypeid=VIDEO

Na spletni strani iRokusPlus (Učbenik Potujem v preteklost 7) si lahko ogledaš še številne druge
zanimive interaktivne vsebine o tej temi.
Preberi snov v učbeniku na straneh 73 in 74 ter v zvezek odgovori na spodnja vprašanja:

Rimska znanost, arhitektura in gradbeništvo
1.) Dosežke katere kulture so večinoma prevzeli Rimljani? Naštej znanosti, ki so
jih razvijali Rimljani.
2.) Opiši rimske dosežke na področju medicine.
3.) Kaj je spodbujala stoična filozofija?
4.) Kakšen je bil pomen Livija in Tacita pri zgodovinopisju?
5.) Zakaj je še danes pomembno rimsko pravo?

6.) Opiši pomen latinščine na razvoj sodobnih jezikov.
7.) S pomočjo razpredelnice v učbeniku na strani 73, zapiši svoj datum rojstva z
rimskimi številkami.
8.) Naštej najpomembnejše rimske arhitekturne dosežke. Iz česa je bil rimski
beton?
Naštej dosežke na področju rimske tehnike.
7. učna ura - izbirni predmet ŠSP (fantje):
Na spletni strani Google odtipkaj: Planet tv Svetovni prvak s kavča: 1. trening
Sledite vodeni vadbi in veliko užitka.
Bodite zdravi učitelj Bojan

