Navodila za delo za učence 7. razreda
Ponedeljek, 6. april 2020
1. učna ura - MAT
Danes se bomo naučili načrtovati štirikotnike glede na izbrane podatke.
Za začetek si poglej predstavitev nove snovi na povezavi https://youtu.be/OAdNCbQzaC8.
Zbrano prisluhni razlagi in si vso vsebino s predstavitve prepiši in preriši v šolski zvezek!
Vmes lahko predstavitev ustaviš in narediš zahtevane naloge ali pa razlago poslušaš še enkrat.
Nato preglej rešena zgleda v učbeniku na straneh 139 in 140 ter obe nalogi (1. zgled in 2.
zgled) prepiši v šolski zvezek ter ju reši!
Želim ti uspešno učenje in čim boljše razumevanje nove učne vsebine.

2. učna ura - TJA
Za vas sem posnela kuharsko oddajo. Poglej si 1. in 2. del. Pri 2.delu lahko video ustaviš, si kaj izpišeš,
ponoviš.
1. Del: https://www.youtube.com/watch?v=2ufOk1D7yig&t=744s
2. Del: https://www.youtube.com/watch?v=nEgDGtDrmSQ&t=502s
*pri snemanju sem se nekajkrat zmotila: unfreeze beseda ne obstaja- morala bi reči DEFROST. Zmotila sem se tudi How
many garlics? In se potem popravila: How many cloves of garlic?
Za plošče za lasanjo se uporablja različne izraze: lasagna sheets, pasta for lasagna in tudi (morda redkeje) pasta plates.

I hope you enjoy my videos.

3. učna ura - NAR
Pozdravljeni.
Danes sem za vas pripravila malo drugačno podajanje snovi. V spletno učilnico sem pripela
PPT, kjer je poleg fotografij in besedila posnet tudi moj glas . Torej boste sedaj lahko slišali
tudi mojo razlago. Ne pozabite vklopiti zvočnikov. Upam, da boste do prosojnic dostopali vsi.
Vseeno sem snov podala tudi v klasični obliki, torej v Wordovem dokumentu, če bi slučajno
kdo imel težave.
NASLOV: ZAZNAVANJE TRESLJAJEV IN ZVOKA
Odgovori na vprašanje:
1. Kakšen pomen ima zvok za živali? Pomagaj si z učbenikom na strani 120.
Odgovor zapiši v zvezek.
2. Zapiši v zvezek:
 Tresljaji se prenašajo po trdni podlagi, v vodi in v zraku.
 Vse živali so sposobne zaznavanja tresljajev in odziva nanje.

Se spomniš kaj
smo rekli, da je
zvok na začetku
šolskega leta?




Sposobnost zaznavanja tresljajev imenujemo sluh.
Organ, ki zaznava zvok, imenujemo uho.

3. Čutila za tresljaje in zvok pri posameznih živalskih skupinah
(Zapis v zvezek)
PRAŽIVALI (Na sliki je paramecij.) Nimajo čutil.

ŽUŽELKE imajo čutnice za zaznavanje zvoka na nogi.

RIBE in imajo pobočnico. To je črta, kjer so nameščene čutnice za
tresljaje. Zvoke zaznavajo z ušesi na glavi.
SESALCI, PTIČI, DVOŽIVKE, PLAZILCI zvok prestrezajo z ušesi.

4. Kako zaznava zvok netopir? Odgovor najdeš v učbeniku na strani 120. Zapiši v zvezek.

5. Uživaj v sončnem dnevu in poslušaj oglašanje ptic. V drugem PPT v spletni učilnici je
predstavljeno petje ptic. Klikni na ptico in slišal(a) boš kako se oglaša. Ugotovi, katere ptice se
nahajajo v bližini tvojega doma.

4. učna ura - SLJ
Pred nami je nov teden. Prejšnji teden si spoznal/-a opis življenja določene skupine ljudi. V
petek vam je uspelo narediti nalogo – sestavili ste anketo o vaših življenjskih navadah. Bravo!
Anketa vas bo po »delčkih« čakala v spletni učilnici.
Ta teden boš spoznal POROČILO.
Najprej si se najbrž spomnil-a na poročila, ki jih starši doma gledajo vsak večer, da bi kaj
novega izvedeli o koroni.
Naj ti povem, da je poročilo ravno to – govori o resničnem, zanimivem dogodku, ki se je
zgodil.
Navodila za delo so v spletni učilnici.
1. Preberi besedilo Mladim priljubljajo knjige (vijoličen DZ, str. 36). Besedilo lahko tudi
poslušaš: https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-svo7__002/index.html.
2. Reši naloge v DZ, str. 36, 1.–5. naloge.

6. učna ura - ŠPO
Dekleta:
- Sprehod in tek (poljubno izmenjuj hojo in tek) – vsaj 30 minut
- Nato izvedi nekaj gimnastičnih vaj. Razgibaj roke, trup in noge.
- Ob posnetku izvajaj vaje: V iskalnik Google vpiši: »Svetovni prvak s kavča - 2.trening«
Ne pozabi na pitje vode.
Izkoristite sončne dni in uživajte!

Fantje:
Tečemo, hodimo 20 min, Svetovni prvak s kavča - 4. trening. Ker je vreme lepo, lahko
vzamemo s sabo telefon in naredimo “svetovnega prvaka” na primernem mestu v naravi. Ker
so vaje kar naporne, lahko število ponovitev tudi malo zmanjšate.
Lep pozdrav, učitelj Bojan

