
Navodila za delo za učence 7. razreda 

Petek, 17. 4. 2020 

1. učna ura – TJA 

1.   Odpri delovni zvezek, da preveriš, če si naloge rešil prav: 
https://www.youtube.com/watch?v=N9FQHqfGRKA 
  

2.      Če ti postane dolgčas lahko pogledaš še en film (ni obvezno) 
https://www.youtube.com/watch?v=shSAKD6CoOs 

 

2. učna ura – GEO 

Nadaljuješ z delom, ki si ga pričel v ponedeljek. 

 

3. učna ura - SLJ 

Danes boš s pomočjo priložene predstavitve ponovil, KAJ ŽE ZNAŠ O OSEBNEM ZAIMKU. 

Nato pa boš (ali pa si že) ugotovil/-a, da je zaimkov VEČ VRST, in spoznal/-
a svojilni zaimek. 

Za zaključek boš rešil/-a 1., 2. in 3. nalogo v zelenem DZ (str. 73). 

LEP VIKEND! 

 

4. učna ura - LUM 

UMETNIŠKA IN INDUSTRIJSKA KERAMIKA 

KERAMIKA imenujemo keramične predmete – vaze, sklede, lonce, vrče -, torej votle plastične 
(kiparske) oblike, kjer ima votlina uporabno vrednost, ter figuralne in nefiguralne kipe, ki so 
oblikovani iz gline in žgani s posebnimi postopki, ne glede na namen posameznega izdelka in 
njegovo estetsko vrednost. Beseda keramika izhaja iz grške besede »keramos«, ki pomeni 
glina. 

V iskalnik na spletu vpiši Umetniška in industrijska keramika, in odpri povezavo by Viviana 
Škrabec on Prezi. Preglej slikovni miselni vzorec…. 

Na list ali v zvezek oblikuj miselni vzorec za zgoraj omenjeno snov in ga dopolni z ustreznimi 
fotografijami (pobrskaj po revijah). Zapiši vsaj tri izdelke industrijske keramike, ki jih najdeš 
doma. Pri vsakem zapiši, za kaj se uporablja. Miselni vzorec lahko oblikuješ tudi kot Wordov 
dokument (opravilo VSTAVLJANJE) 

Imate doma tudi kak izdelek umetniške keramike? Kakšen je njegov namen? 

Kaj je LONČARSTVO? (poišči na spletu) Na spletu je tudi veliko videoposnetkov izdelave 
lončarskih izdelkov. Oglej si kakšnega in zapiši, katerega si si ogledal-a. 

https://www.youtube.com/watch?v=N9FQHqfGRKA
https://www.youtube.com/watch?v=shSAKD6CoOs


  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselo raziskovanje ti želim….Nalogo pripravi do naslednjega tedna!  Učiteljica Nena 

 

5./6. učna ura – TIT 

V delovnem zvezku preberi besedilo na straneh 18 in 19 ter reši naloge. 

Rešene naloge fotografiraj in jih do ponedeljka, 20. aprila, pošlji na elektronski naslov 
katka.krnc@gmail.com.  

 

5./6. učna ura – ŠPO 

- TEK IN HOJA V NARAVI: 6 min teka – 3 min hoje – 6 min teka (lahko tudi več)  

- Po teku izvedi vaje za moč (glej spodaj). Ker je vreme lepo, lahko vse vaje izvajaš zunaj.  

 
VAJE ZA MOČ + TEK NA MESTU 

Ko narediš vse vaje, imaš dve minuti premora in nato serijo ponoviš še 2x. Torej skupno narediš 3 serije 
vaj. Če ne zmoreš, delaš z daljšimi premori. 

  tek na mestu z visokim dvigovanjem kolen 20 sekund 
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dvigneš levo nogo in držiš 20 sekund 

dvigneš desno nogo in držiš 20 sekund 

  tek na mestu z visokim dvigovanjem kolen 20 sekund 

držiš na levi roki 20 sekund 

držiš na desni roki 20 sekund 

 

 tek na mestu z visokim dvigovanjem kolen 20 sekund 

dvigneš ramena od tal in držiš 20 sekund 

 dvigneš noge od tal in držiš 20 sekund 

- SERIJO NAREDIŠ 3x 
- MED VSAKO SERIJO 2 minuti ODMORA 

- MED VAJAMI 10 sekund ODMORA  

 

 


