
Navodila za delo za učence 7. razreda 

Ponedeljek, 11. maj 2020 

1. učna ura - MAT 

Oglej si posnetek na povezavi https://youtu.be/lUII3yAHFWs. Ob posnetku boš ponovil, kaj 

smo se o štirikotnikih že naučili.  

Nato si oglej posnetek https://youtu.be/0byg8maKZGE ob katerem boš spoznal še en poseben 

štirikotnik. Vsebino drugega posnetka si zapiši in nariši v šolski zvezek. 

Na koncu v šolski zvezek nariši tri RAZLIČNE paralelograme. Rešitev fotografiraj in 

fotografijo pošlji na e-mail katka.krnc@gmail.com najkasneje do srede, 13. maja. 

 

2. učna ura - TJA 

1.      Potrebuješ telefon/tablico/računalnik ter zvezek, učbenik in 
barvice/flomastre. Poglej si video in si naredi zapiske (zapiske mi boš 
poslal/a konec tedna). 

https://www.youtube.com/watch?v=YWHBDyFtXvI 

2.      Poglej si video in utrjuješ besedišče 

https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops 

 

3. učna ura - NAR 

Pozdravljeni učenci. 

Danes nadaljujemo z razmnoževanjem živali. Snov, ki jo bomo obravnavali se nahaja v 

učbeniku, na strani 129 in 130. Razlago snovi ob PPT in delovni list pa najdete v spletni 

učilnici. 

Želim vam lep dan,          Franja Murn 

 

4. učna ura - SLJ 

Pozdravljen/-a, ostala sta nam še dva zaimka. Poglej na seznam. Katera dva? 

Res je, kazalni in povratni svojilni. 

Danes boš spoznal/-a kazalnega. Že samo ime pove, da je to beseda, ki kaže (npr. jaz vedno 
pokažem s prstom) na osebe, predmete itd., ki so : 

–        Blizu: Ta fant ima lepe zobe. 
  
–        Bolj oddaljene: Tisti fant v zadnji vrsti klepeta. 
   
–        Najbolj oddaljene ali nenavzoče: Oni fant iz sosednje vasi je zamudil vlak. (Pazi! 
ON je osebni zaimek, ONI pa kazalni, ker s prstom pokažemo na fanta, ki ga ni 
zraven.) 

https://youtu.be/lUII3yAHFWs
https://youtu.be/0byg8maKZGE
mailto:katka.krnc@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=YWHBDyFtXvI
https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops


Reši naloge v zelenem DZ, str. 88, reši od 1. do 5. naloge. 

 

6. učna ura – ŠPO 

-        POSKOKI: Poglej si videoposnetek, pripravi si 2 palici in izvajaj različne poskoke. 

Pri vsaki vaji izvedi 8 poskokov in vse vaje ponovi 3-krat.  

Lahko narediš tudi več ponovitev. 

https://www.youtube.com/watch?v=6VkzZM_BjrM  

 

-        Dejavnosti z žogo (po lastni izbiri) ali badminton ali rolanje/kotalkanje. 

https://www.youtube.com/watch?v=6VkzZM_BjrM

