
Navodila za delo za učence 7. razreda 

Ponedeljek, 23. 3. 2020 

Matematika: 

Ta teden bomo še vedno ponavljali, utrjevali in preverjali znanje o odstotkih. Cilj je, da 

vsebine usvojimo do konca tedna! 

1. Ponovi snov o ODSTOTKIH v šolskem zvezku. 

2. Utrjuj znanje o odstotkih interaktivno: 

 Zapis deleža z odstotkom: https://eucbeniki.sio.si/matematika7/771/index.html 

 Računanje z odstotki: https://eucbeniki.sio.si/matematika7/772/index.html 

 Spremembe in odstotki: https://eucbeniki.sio.si/matematika7/773/index.html 

 Računanje osnove: https://eucbeniki.sio.si/matematika7/774/index.html 

 Grafični prikaz odstotkov: https://eucbeniki.sio.si/matematika7/775/index.html 

Prednost uporabe i-učbenikov je v tem, da učenec TAKOJ dobi povratno informacijo, ali je 

nalogo rešil pravilno in se iz napak sproti uči. 

Kljub temu, da smo odstotke spoznali že skupaj v šoli svetujem, da vsebino najprej natančno 

prebereš in si sproti izpisuješ vse, kar se ti zdi pomembno. Izpiske lahko delaš v šolski 

zvezek.  

Nato sledijo naloge. Nekatere rešiš neposredno na spletni strani, druge rešuješ v zvezek. Pri 

reševanju takoj dobiš povratno informacijo o pravilnosti rešitve. Če naloge nisi rešil pravilno, 

je zelo pomembno, da ugotoviš, kje je napaka in jo odpraviš! 

3. Reši naloge na učnem listu Preverimo znanje o odstotkih (priloga!), s katerim boš 

preveril svoje znanje. Rešene naloge na učnem listu fotografiraj in sliko pošlji na mail 

katka.krnc@gmail.com. 

 

4. Ko boš prejel rešitve nalog na učnem listu, z rdečim kulijem preglej in popravi napake 

na učnem listu. V šolski zvezek naredi popravo tako, da se boš iz svojih napak kaj 

naučil! 

Če boš imel kakršnokoli vprašanje ali boš med učenjem naletel na težave, mi piši na 

katka.krnc@gmail.com. 
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Angleščina: 

1. PONOVIMO, NAŠTEJ! 

Name 3 DAIRY products! Name 7 vegetables! Name 8 fruits! Name 3 types of meat! 

2. PONOVI A/AN/BREZ 

Za števne samostalnike dodaš a/an, za neštevne ne dodajaš NIČ- reši nalogo UČB 45/6b 

3. NALOGA: 

UČBENIK 45/7a 

Poglej si meni: 

Choose 1 main dish (glavno jed), 1 drink and 1 dessert and ask the waiter to bring you 

everything. 

Po vzorcu 7b v ZVEZEK napiši POGOVOR med tabo in natakarjem, ko si zaželiš pijačo, 

glavno jed in sladico. Ne pozabi na račun (izračunaj koliko te stane) 

4. OGLEJ SI in uživaj 

https://www.youtube.com/watch?v=bgfdqVmVjfk 
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Naravoslovje: 

Upam, da ste vsi zdravi in da ste se v krogu družine naužili sončnih žarkov v pomladnih dneh, 

ki so za nami. Pouk naravoslovja in ostalih predmetov, bo sedaj potekal na daljavo in verjetno 

bomo vsi potrebovali nekaj časa, da se na to navadimo.  

Prosila bi vas, če mi lahko preko eAsistenta ali e-maila (franja.murn@os-bostanj.si) 

posredujeta povratne informacije o vašem delu. Na kratko. (npr. Snov mi je šla. Tega ne 

razumem. Bi bilo mogoče dobiti dodatne naloge . Reševal sem res zelo dolgo.) Če želite, 

lahko »izdelek« fotografirate in mi ga pošljete. Z veseljem vam ga pregledam, svetujem, 

popravim …  

Preden začnemo, vam bom podala kratke odgovore na vprašanja. Torej tisto, kar naj bo v 

zvezku zapisano. Vse, kar bom v naslednjih tednih zapisala s poševnim besedilom je mišljeno 

za zapis v zvezek.  

NASLOV: GIBALA 

1. Gibala sestavljajo ogrodje in mišice, ki so nanj pripete. Omogočajo premikanje živali, 

iskanje hrane, spolnega partnerja, umik pred neugodnimi okolijskimi razmerami … 

2. Ogrodje daje organizmu oporo in varuje predvsem mehke notranje organe pred 

poškodbami.  

2.1. Vretenčarji  imajo notranje ogrodje, ki je sestavljeno iz  kosti in hrustanca.  

2.2. Školjke, polži, členonožci imajo zunanje ogrodje. To je npr. lupina, oklep..  

2.3. Pijavke, deževniki, meduze, morske vetrnice  imajo vodno ogrodje, ki ne vsebuje 

trdih delov.  

Mišice so zgrajene iz celic, ki so se sposobne krčit in sproščat.  

3. Gibala so prilagojena načinu življenja živali.  

3.1. Ptice imajo peruti za letenje. 

3.2. Ribe imajo plavuti za plavanje.  

3.3. Žuželke imajo krila za letenje (kačji pastir, čmrlj), lopataste okončine za kopanje 

(bramor) … 

3.4. Žabe, kenguruji, kobilice imajo dolge in močne okončine za skakanje. 

Našteli bi lahko še mnogo prilagoditev. Od vas sem zahtevala le primerjavo vodne in 

kopenske živali. Vaš zapis lahko sedaj dopolnite.  

Svoje znanje boste utrdili s pomočjo e-učbenika, ki smo ga uporabljali že pri pouku. Po 

končanem delu preverite, katere cilje ste dosegli (Cilje imate zapisane na listu v mapi.) 

Obkljukajte jih.  

Naloge se nahajajo na spletni strani:  

https://eucbeniki.sio.si/nar7/2015/index5.html 

Rešite naloge od 1 do 9. Ni potrebno zapisati odgovorov v zvezek.  

Ostanite zdravi!      učiteljica naravoslovja Franja Murn 
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Slovenščina: 

SLJ – 7. a, ponedeljek, 23. 3. 2020 

Prejšnji teden si spoznal-a OPIS ŽIVLJENJA OSEBE IN OPIS ŽIVLJENJA SKUPINE 
LJUDI  (VIJOLIČEN DZ, str. 19). Tudi če nisi rešil/-a vseh nalog, nič hudega! V tem 
tednu te bom skušala usmerjati tako, da boš delo v celoti opravil/-a. 

VIJOLIČEN DZ je na tudi na spodnji povezavi: https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-
svo7__002/index.html 

Če še nisi, v zvezek napiši: 

–  naslov (OPIS ŽIVLJENJA OSEBE), 

–  zapiši značilnosti  za opis življenja osebe (glej DZ, str. 23, moder pravokotnik). 

 

–  NAREDI MISELNI VZOREC ali zapiši v alinejah (pomagaj si s spodnjim zapisom, 
PAZI NA VRSTNI RED!) –  zapiši ključne podatke za svoje življenje ali življenje 
osebe, ki jo dobro poznaš. 

  

   



Šport: 

Tek in hoja v naravi (izmenjuj tek in hojo) – vsaj 30 minut! 

Vmes si izberi lep kotiček in tam izvedi nekaj gimnastičnih vaj. Razgibaj roke, trup in noge. 

Po sprehodu izvedi vaje za moč:  

30x DVIGANJE TRUPA,  

30x ZAKLONI,  

15x SKLECE,  

15x VISOKI POSKOKI (kolena čim višje),  

15 x POČEPI. 

 


