
Navodila za delo za učence 7. razreda 

Četrtek, 23. april 2020 

1. učna ura - SLJ: 

Povratni svojilni zaimek je morda za razumevanje malo težji, zato si ga bomo pustili za na konec. 

Danes boš spoznal vprašalni zaimek. 

Zapis v zvezek: 

1.     VPRAŠALNI ZAIMKI (NASLOV) 
2.     Vprašalni zaimki so besede, s katerimi sprašujemo: 
  

–        po osebah (kdo, koga, komu, o kom, s kom) 
Kdo mi bo povedal resnico?  Jelko Kacin mi bo povedal resnico. 
  
–        po stvareh (kaj, česa, čemu, o čem, s čim) 
 Česa ne maram? Ne maram karantene. 
 
–        po kraju (kje, kam, od kod, do kod) 
Kje je preplah zaradi korone? V Sloveniji je preplah zaradi korone. 
 
–        po času (kdaj, od kdaj, do kdaj, koliko časa) 
 Kdaj je prišla v Slovenijo korona? Spomladi je prišla v Slovenijo korona. 
  
 Lahko sprašujemo še po drugih stvareh (način, vzrok itd.). 
  

3.     Nekatere vprašalne zaimke sklanjamo, nekatere pa ne. 
4.     Reši naloge v zelenem ZD, str. 78, 79. 

 

2. učna ura - TJA: 

Ponovno vam pošiljam informacije za četrtkovo uro angleščine na e-mail, ker preko spletne 

učilnice ni mogoče poslati avdio posnetek.  

 
ČETRTEK 23.4.2020 TJA 

1.      Odpri knjigo na strani 53 in poslušaj posnetka, ki sem ti ga poslala na e-mail naslov. 
2.      Reši naloge 1-5 na strani 54 v učbeniku.   

 

3. učna ura - DKE: 

SKLOP SLOVENIJA IN ČLOVEKOVE PRAVICE ( SDZ STR. 69-71) 

Reši naloge v delovnem zvezku na str. 69 – 71 in preveri rešitve na spletni povezavi  

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24421&file=1 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24421&file=1


4. učna ura - MAT: 

Danes imaš malo drugačno nalogo. 

Naredil boš , na katerem boš prikazal, kaj vse o si se že naučili. 

Izdelek fotografiraj in fotografijo pošlji na katka.krnc@gmail.com. 

 

 

5. učna ura - GUM: 

Pozdravljeni!  

• Ta teden bomo pri GUM spoznali novo obdobje – BAROK.  

• Vsa podrobna navodila za obravnavanje in učenje nove snovi o glasbi v baroku imate 

objavljena v spletni učilnici (v word priponki).  

• Rešitve preverjanja o srednjeveški glasbi iz prejšnjega tedna, sem vam prav tako objavila 

(v word priponki) v spletni učilnici.  

Prosim, če preverite vaše odgovore – jih po potrebi popravite ali dopolnite. Preverjanje si 

prosim tudi shranite v zvezk za GUM, ker bom pregledala vaše zvezke ko se ponovno 

vidimo. Če si učnega lista ne moreš natisniti, si vprašanja prepiši in jih reši v zvezek za GUM. 

 

 

MALO ZA SPROSTITEV IN ZABAVO ☺  

Na spodnji povezavi si poslušaj rap pesem: Karantena rap Sanje Poljšak Pesan.  

https://www.youtube.com/watch?v=A9qY0Ezm3ZQ&fbclid=IwAR3W-

cXLWZ3XWba3IT_bJ50Si2tQkSvdyeFWCDJpLYuJU8F0E-wnKzibcDk  

mailto:katka.krnc@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=A9qY0Ezm3ZQ&fbclid=IwAR3W-cXLWZ3XWba3IT_bJ50Si2tQkSvdyeFWCDJpLYuJU8F0E-wnKzibcDk
https://www.youtube.com/watch?v=A9qY0Ezm3ZQ&fbclid=IwAR3W-cXLWZ3XWba3IT_bJ50Si2tQkSvdyeFWCDJpLYuJU8F0E-wnKzibcDk


Za hec se lahko preizkusiš v »repanju« tudi ti ali navduši kakšnega družinskega člana! Mogoče 

na začetku ne bo šlo gladko, ampak ne obupaj! ☺  Na povezavi je tudi besedilo za lažje učenje. 

(Na strani pod posnetkom klikni na POKAŽI VEČ). 

Za pomoč pri samostojnem izvajanju prilagam še inštrumentalno spremljavo na spodnji 

povezavi. https://www.youtube.com/watch?v=JVISRjhXzzM  

Če želiš se lahko posnameš in mi pošlješ posnetek tvojega »rapanja«! Ali napišeš svoje besedilo!  

Zelo bom vesela vsakega odziva! ☺  

 

Če imate kakršnokoli vprašanje ali težave z razumevanjem navodil, mi pišite v vašo skupino 
preko kanala na e-Asistentu ali na e-naslov barbararupar1@gmail.com.  

 

♫ OSTANITE ZDRAVI IN VELIKO USPEHA PRI DELU! ♫ 

GLASBA JE ZAKON ☺  

 

6. učna ura – ZGO: 

Glej spletno učilnico. 

 

7. učna ura - izbirni predmet ŠSP (fantje): 

Glej spletno učilnico. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JVISRjhXzzM
mailto:barbararupar1@gmail.com

