
Navodila za delo za učence 7. razreda 

Četrtek, 21. maj 2020 

 

1. učna ura - MAT 

 

V torek ste rešili in tudi sami sestavili zelo dobre uganke o štirikotnikih.  

 

Zbrane uganke najdete v spletni učilnici. Poskusite jih rešiti! Prepričana sem, da se boste med 

reševanjem zabavali in hkrati utrdili znanje o štirikotnikih. 

Danes pa vas v spletni učilnici čaka tudi spletno preverjanje znanja. Naloge so pripravljene tako, da 

izbereš pravilen odgovor. Z nalogami bomo preverili in utrdili znanje o štirikotnikih. 

 

2. učna ura - SLJ 

Danes se pripravljaj na ocenjevanje znanja, ki bo naslednji teden v sredo in četrtek. 

Znanje lahko utrjuješ z interaktivnimi nalogami na UČIMSE.COM. 

 Reši: Samostalnik, Samostalniki moškega spola. 

Naloge zbrano rešuj, ker vidim tvoje znanje in rezultate. Časa imaš do nedelje, 24. 5. 2020 

Lep pozdrav, 

Učiteljica Silva 

 

3. učna ura – TJA 

Vabilo, povezavo in geslo za ZOOM ste prejeli na e-mail naslov. 

Ustno ocenjevanje 8.00 Lea, Miha, Filip, Rebeka, Lucija 

Ustno ocenjevanje 8.45: Zala, Domen, Lan P, Lan B, Pika 

Ustno ocenjevanje 12.00: Nejc, Iza, Neja, Bor, Iris  

Ustno ocenjevanje 12.45: Špela, Anže, Lučka 

 

VSAK DAN VSAJ 20 min GIBANJA 

Priporočljivo je, da se vsak dan gibaš na svežem zraku. 

Izberi si gibalno dejavnost, ob kateri uživaš in se najbolj sprostiš. 

Predlogi: tek, hitra hoja, dejavnosti in igre z žogo, badminton, kolesarjenje, rolanje, kotalkanje, ples… 

Redno izvajanje gibalnih dejavnosti pozitivno vpliva na učenje. 

Vsak dan med učenjem izvajaj aktivne odmore: vaje raztezanja, vaje za moč in sproščanja. 

http://učimse.com/


Poglej si video – AKTIVNI ODMOR MED SEDEČIM DELOM / UČENJEM: 

https://www.youtube.com/watch?v=CL-r3FhxcVg  

 V spletni učilnici te čaka nekaj gimnastičnih vaj, ki so primerne za aktivne odmore med učenjem. 

Če imaš možnost, si vaje natisni in prilepi na steno pri pisalni mizi. 

Vzemi si čas in se med učenjem razgibaj! 

Počutje bo boljše in učenje lažje. 

 
Lepo se imej in čim več se gibaj!  

učiteljica Janja 

https://www.youtube.com/watch?v=CL-r3FhxcVg

