Navodila za delo za učence 7. razreda
Torek, 12. maj 2020
1. učna ura – MAT:
1. Ponovi, kaj je paralelogram in kakšne posebne lastnosti ima. Preglej zapiske v šolskem
zvezku in učno snov v učbeniku na strani 150.
2. Reši naloge 30, 31, 32, 33 in 39 v učbeniku na str. 156 – 158. Rešene naloge fotografiraj
in fotografijo pošli na e-mail katka.krnc@gmail.com najkasneje do četrtke, 14. 5. 2020.

2. učna ura – ZGO:
Preberi snov v učbeniku od strani 91 in 92, prepiši spodnjo snov in odgovori na vprašanja.

Karolinška država in srednjeveška krščanska cerkev
Poglej si videoposnetek na spletni strani irokusplus in odgovori na vprašanja:
https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiZgodovina7/index.html

1.) Kateremu kraljestvu in kdaj je vladal Karel Veliki?
2.) Katere kulturne spremembe je uvedel Karel Veliki?
3.) Kaj se je zgodilo z njegovim kraljestvom?

1.)

Karolinška država

To je bila germanska država v 8. in 9. stoletju, ki je obsegala dele današnje:
Španije
Švice
Italije
Nemčije
Belgije
Nizozemske
Avstrije
Francijo

Karel Veliki (747-814):
• Utrdil fevdalizem (nov družbeni red),
• bojeval se je proti muslimanom v Španiji ter Slovanom in Avarom na vzhodu.
• Širil je krščanstvo in se bojeval proti poganskim germanskim ljudstvom (Sasi,
Danci).
• Leta 800 ga papež v Rimu okrona za rimskega cesarja.
• Skrbel je za izobraževanje (dvorna šola v Aachnu).
• Frankovska država doseže največji obseg, vendar po njegovi smrti razpade
na tri dele:
- Zahodnofrankovsko kraljestvo (Francija)
- Vzhodnofrankovsko kraljestvo (Nemčija)
- Srednjefrankovsko kraljestvo (Italija).

2.)

Srednjeveška krščanska cerkev

Poglej si videoposnetek Vzpon katoliške cerkve na spletni strani mozaweb in odgovori na
vprašanja:
https://www.mozaweb.com/sl/lexikon.php?cmd=getlist&let=VIDEO&sid=TOR

Naloge:
1.) Kdo je papež in kje živi?
2.) Opiši cerkveno hierarhijo.
3.) Pojasni zakaj je imela Katoliška cerkev v srednjem veku takšno moč.
Prepiši v zvezek spodnjo snov:

3. učna ura – GEO:
POTRESI IN CUNAMIJI (UČB. STR. 88 IN 89)

Poglej si posnetka na spodnjih povezavah in odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek.
https://www.youtube.com/watch?v=cyObJxHJmV4
https://www.youtube.com/watch?v=e5x92yx8nII

1.
2.
3.
4.
5.

Zakaj nastajajo potresi?
Kaj je cunami?
Naštej čim več posledic potresov in cunamijev!
Kako se zavarujemo pred posledicami potresa in cunamija?
Kako ravnamo v primeru potresa? Pogovori se s starši in zapiši svoj odgovor.

4. učna ura – SLJ:
Preveri, kako si rešil naloge.
https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=20751&file=1

1. Danes v zvezek SAMOSTOJNO NAREDI ZAPISKE o kazalnem zaimku.
2. Reši naloge v ZELENEM DZ: 6. in 7. naloga.
3. ZAPISKE, ki si jih naredil v zvezek, fotografiraj in jih POŠLJI NA MOJ E-NASLOV.
Rok za nalogo: DANES!
5. učna ura – UBE:

6. učna ura – AST:
Reši križanko o vesolju, ki jo najdeš v spletni učilnici. Rešitve križanke bodo prihodnji teden
objavljene v spletni učilnici.

