Navodila za delo za učence 7. razreda
Ponedeljek, 30. 3. 2020
1. učna ura - MAT
Vsa navodila in učno gradivo najdeš v spletni učilnici.
Če boš imel težave ali vprašanje, mi piši na katka.krnc@gmail.com.

2. učna ura - TJA
Poglej si novice tedna, če jih še nisi:
https://www.youtube.com/watch?v=irRqm-vQiG0&t=20s

2. Reši nalogi s SOME/ANY. Spodaj klikni za preglej (check) in dobro preglej
primere pri katerih si se zmotil.
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/confusing_words/some_any.htm
https://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/some-any/exercises

3. Izberi si 1 FILM. Imaš cel teden čas, da si ga pogledaš. Opiši 1 prizor, ki ti
je bil zanimiv/smešen/čuden v 8ih povedih v PRETEKLIKU. Opis mi pošlji na
E-MAIL.
A TURTLE´S TALE: https://www.youtube.com/watch?v=i0Y8iaCkoDI
JACK AND THE
BEANSTALK: https://www.youtube.com/watch?v=zxNY5p4ylmQ
ZAMBEZIA: https://www.youtube.com/watch?v=O7I7q4WLhEw

3. učna ura - NAR
NASLOV: KROVNE STRUKTURE ORGANIZMOV – Utrjevanje
Danes boš utrdil(a) svoje znanje o krovnih strukturah organizmov.
1. del: Učbenik stran 117. Ustno reši naloge 1, 2, 3, 4, 5.
Pokliči sošolca. Povprašaj ga kako se ima. Preverita, če so vajini odgovori enaki. Svetujta si.
2. del: Samostojno reševanje spletnih nalog (od 1 do 12), ki so dostopne na spletni strani:
https://eucbeniki.sio.si/nar7/2016/index5.html.

4. učna ura - SLJ
SLJ – 7. a, ponedeljek, 30. 3. 2020
Danes boš spoznal OPIS ŽIVLJENJA SKUPINE LJUDI (VIJOLIČEN DZ, str. 24).
VIJOLIČEN DZ je na tudi na spodnji povezavi: https://www.irokusplus.si/vsebine/irpsvo7__002/index.html
Preberi besedilo Kayani (DZ, str. 24) in reši naloge 1-8.

6. učna ura - ŠPO
ŠPORT (učenke)
- TEK IN HOJA V NARAVI: 5 min teka – 1 min hoje – 5 min teka (lahko tudi več)
- Nato izvedi nekaj gimnastičnih vaj. Razgibaj roke, trup in noge.
- Ko se vrneš na toplo, ob posnetku izvajaj vaje → V iskalnik Google vpiši: »Svetovni prvak s kavča 1.trening«
Pripravi si voda, ki jo boš pila med pavzo.

Lep ponedeljek! Učiteljica Janja
ŠPORT (fantje)
Tudi danes tečemo in hodimo približno 20 min. Nadaljuj na planet tv Svetovni prvak s kavča
2. trening. Ker te treninge izvajam tudi sam, vem da izvedba ni čisto lahka. Če
kdo predpisanega števila ne zmore, jih naj naredi manj. Javite, kako vam gre !
Lp, učitelj Bojan

