UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 7. RAZRED (16. 11. 2020–20. 11. 2020)
GRADIVA IN DEJAVNOSTI
SLJ

7. A
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 2. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Na svoj šolski elektronski naslov boš pred tem
dobil/dobila vabilo s povezavo na videokonferenco. Udeležba je obvezna.
Torek, 17. 11. 2020, 1. ura
V spletni učilnici Slovenščina 7 pod kartico 7. A poišči PowerPoint predstavitev z
naslovom PUBLICISTIČNO BESEDILO in prepiši snov v zvezek na stran za neumetnostna
besedila. Nato reši naloge v SDZ na str. 67 do 69.
Četrtek, 19. 11. 2020, 2. in 3. ura
V SDZ reši nalogi na strani 70. Nato nadaljuj s spoznavanjem nove snovi na strani 71 v
SDZ. Najprej boš ponovil/ponovila, kaj je to OPIS. Ta naslov napiši v zvezek na stran za
neumetnostna besedila in preberi ter prepiši modri okvirček na str. 71. Zatem preberi
drugi modri okvirček na tej strani, naslov katerega je OPIS ŽIVLJENJA LJUDI V NEKI
DRŽAVI ALI SKUPNOSTI. Tudi ta naslov in besedilo iz tega okvirčka prepiši v zvezek. Reši
naloge na str. 71, 72 v tem poglavju.
7. B
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 3. in 4. ura
V spletni učilnici Slovenščina 7 poišči svoj razred. Vsebina se ti odpre ob kliku na
ploščo. Najprej odpri dokument z naslovom Opis in ga prepiši v svoj zvezek. Nato si
oglej posnetek Singapur na kratko. Preberi besedilo pri 1. nalogi v SDZ na strani 71 ter
reši s tem besedilom povezane naloge. 8. nalogo zapiši v svoj zvezek ali v word-ov
dokument in svoj zapis pošlji na moj e-naslov.
Torek, 17. 11. 2020, 1. ura
V spletni učilnici Slovenščina 7 ponovno poišči svoj razred in odpri preverjanje znanja z
naslovom Kako živijo Masaji. Reši ga. Ko končaš z reševanjem, klikni na ikono FINISH.
Odpre se ti nova stran, nato izberi Email my answers to my teacher. Izpolni vse rubrike
(svoje ime in priimek, razred, predmet in vpiši moj e-naslov (mateja.samastur@osljubecna.si)). Na koncu klikni na ikono SEND.
Petek, 20. 11. 2020, 2. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo boš dobil/a na svoj e-naslov.
BRALNA ZNAČKA
Tisti, ki ste že prebrali kakšno knjigo za bralno značko in je še niste predstavili, lahko
to storite tako, da na moj elektronski naslov (damjana.hrovat@os-ljubecna.si) pošljete
kratek zapis o prebrani knjigi. Navodila, kaj vse mora vsebovati vaš zapis, najdete v
spletni učilnici za 7. razred pod ploščico Bralna značka.
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MAT

7. A
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 5. ura
Ura bo potekala preko videokonference, na kateri se bomo pogovorili o rešitvah nalog
ŠPELA SE PREIZKUSI. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na
videokonferenci je obvezna!
Torek, 17. 11. 2020, 2. ura
Ura bo potekala preko videokonference, na kateri boš rešil/a naloge o ulomkih na
številskem poltraku. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na
videokonferenci je obvezna!
Sreda, 18. 11. 2020, 2. ura
Reši naloge PREVERJANJA ZNANJA, ki ga najdeš v spletni učilnici za matematiko 7. Še
danes pošlji rešitve na moj elektronski naslov darja.potocnik@os-ljubecna.si.
Petek, 20. 11. 2020, 2. ura
Ura bo potekala preko videokonference, na kateri se bomo pogovorili o rešitvah nalog
PREVERJANJA ZNANJA. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po e-pošti. Udeležba na
videokonferenci je obvezna!
7. B
Torek, 17. 11. 2020, 5. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Sreda, 18. 11. 2020, 5. ura
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 7 v poglavju 7. b razred.
Četrtek, 19. 11. 2020, 1. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Petek, 20. 11. 2020, 1. ura
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 7 v poglavju 7. b razred.

TJA

7. A
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 6. ura
Po e-pošti boš dobil/a vabilo na videokonferenco, na kateri bomo preverili in razložili
petkovo nalogo.
Torek, 17. 11. 2020, 4. ura
Navodila za delo bodo objavljena v spletni učilnici Angleščina 7, v poglavju 1. Glej
mapico Torek, 17. 11. 2020.
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Sreda, 18. 11. 2020, 1. ura
Po e-pošti boš dobil/a vabilo na videokonferenco, na kateri bomo preverili in razložili
torkovo nalogo.
Petek, 20. 11. 2020, 5. ura
Navodila za delo bodo objavljena v spletni učilnici Angleščina 7, v poglavju 1. Glej
mapico Petek, 20. 11. 2020.
7. B
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 2. ura
Imeli bomo videokonferenco. Pregledali bomo naloge na delovnih listih, ki si jih na
šolski naslov prejel/a prejšnjo sredo. Rešili bom tudi nekaj nalog v učbeniku. Povezavo
na videokonferenco, ki je obvezna, ti pošljem v nedeljo zvečer.
Torek, 17. 11. 2020, 4. ura
Samostojno boš opravil/a delo, za katerega se bomo dogovorili v ponedeljek na
videokonferenci.
Sreda, 18. 11. 2020, 1. ura
Imeli bomo videokonferenco. Pregledali bomo rezultate vašega samostojnega dela in
se dogovorili za nadaljnje delo. Videokonferenca je obvezna. Povezavo nanjo prejmeš
do torka zvečer.
Četrtek, 19. 11. 2020, 5. ura
Samostojno boš opravil/a delo, za katerega se bomo dogovorili v sredo na
videokonferenci.
DOPOLNILNI POUK 7. A in 7. B
Sreda, 18. 11. 2020
Po e-pošti boš dobil/a vabilo na videokonferenco, na kateri bomo tokrat ponavljali
zaimke. Prisotnost ni obvezna.

ZGO

7. A
Torek, 17. 11. 2020, 5. ura
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Zgodovina 7, Pouk na daljavo: 7. a razred.
Četrtek, 19. 11. 2020, 7. ura
Na elektronski naslov boš prejel/a povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, da se
udeležiš videokonference. Potreboval/a boš zvezek in domačo nalogo prejšnje ure.
7. B
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 6. ura
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici Zgodovina 7, Pouk na daljavo: 7. b razred.
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Sreda, 18. 11. 2020, 2. ura
Na elektronski naslov boš prejel/a povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila, da se
udeležiš videokonference. Potreboval/a boš zvezek in domačo nalogo prejšnje ure.

GEO

Ponedeljek, 16. 11. 2020
7. A: 4. ura
7. B: 5. ura
 Ura bo potekala preko videokonference. Na svoj šolski elektronski naslov boš
dobil/dobila vabilo s povezavo na videokonferenco.
Četrtek, 19. 11. 2020
7. A: 1. ura
7. B: 2. ura
 V samostojnem delovnem zvezku na straneh 44 in 45 preberi besedilo pod naslovom
Industrializacija.
 Na spletni strani iRokus izberi SDZ GEO 7. Na strani 45 najdeš povezavo (vijoličen
krogec) do članka o najbolj onesnaženih krajev na svetu:
https://www.weforum.org/agenda/2016/05/which-are-the-world-s-most-pollutedcities/ . Del članka je tudi preglednica, kjer so zapisani najbolj onesnaženi kraji na
svetu.
1. V atlasu poišči, kje ležijo najbolj onesnaženi kraji na svetu.
2. Na katerih celinah se pojavljajo najbolj onesnaženi kraji na svetu?
 Na spletni strani iRokus (SDZ GEO 7), stran 45, si oglej galerijo fotografij z naslovom
Onesnaževalci okolja. Z njihovo pomočjo boš spoznal/a glavne onesnaževalce okolja.
 Reši naloge v samostojnem delovnem zvezku na straneh 46 in 47.

NAR

7. A
Torek, 17. 11. 2020, 3. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Bela svetloba
in nastanek mavrice. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že prejel/a
po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Sreda, 18. 11. 2020, 3. in 4. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Kako vidimo
barve in v drugi uri Zakaj so nekateri predmeti videti črni, drugi pa beli. Povezava na
videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že prejel/a po elektronski pošti. Udeležba na
videokonferenci je obvezna.
7. B
Torek, 17. 11. 2020, 2. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Bela svetloba
in nastanek mavrice. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že prejel/a
po elektronski pošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
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Petek, 20. 11. 2020, 4. in 5. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Kako vidimo
barve in v drugi uri Zakaj so nekateri predmeti videti črni, drugi pa beli. Povezava na
videokonferenco je vseskozi enaka in si jo že prejel/a po elektronski pošti. Udeležba na
videokonferenci je obvezna.

DKE

7. A
Ponedeljek, 16. 11. 2020, 3. ura
V ponedeljek se bomo ponovno srečali na spletu (vabilo s povezavo bom poslala na
tvoj elektronski naslov).
V tem tednu te čaka utrjevanje in poglabljanje snovi iz sklopa POSAMEZNIK IN
SKUPNOST. Preglej zapiske v zvezku ter PPT-je v spletni učilnici. Tam te pod zavihkom
POUK NA DALJAVO 7. a že čakajo tudi navodila za izdelavo projektne naloge na temo
stereotipi in predsodki.
7. B
Torek, 17. 11. 2020, 3. ura
V torek se bomo ponovno srečali na spletu (vabilo s povezavo bom poslala na tvoj
elektronski naslov).
V tem tednu te čaka utrjevanje in poglabljanje snovi iz sklopa POSAMEZNIK IN
SKUPNOST. Preglej zapiske v zvezku ter PPT-je v spletni učilnici. Tam te pod zavihkom
POUK NA DALJAVO 7. b že čakajo tudi navodila za izdelavo projektne naloge na temo
stereotipi in predsodki.

GUM

7. A: sreda, 18. 11. 2020, 5. ura
7. B: sreda, 18. 11. 2020, 4. ura
V spletni učilnici najdeš gradivo o poglavju “Glasba v srednjem veku”.
Prisluhni razlagi, zraven zapoj in v zvezek prepiši povzetek.

ŠPO

7. A in 7. B (fantje)
Četrtek, 19. 11. 2020, 3. ura (7. B), 4. ura (7. A)
Petek, 20. 11. 2020, 2. ura (7. B), 3. ura (7. A)
Izkoristi primerno vreme in na svežem zraku dvakrat v tednu opravi aktivnost, ki naj
traja vsaj 20 minut (hitra hoja, tek, gimnastične vaje, skiro, igre z žogo, kolebnica ...).
Aktivnost lahko, če želiš, fotografiraš ali na kratko opišeš in pošlješ na naslov:
jernej.kobale@os-ljubecna.si.
V primeru slabega vremena opravi vaje za moč na tej povezavi:
https://app.box.com/s/kad3e9xq0tygve9mtrvdoab7dpqch4qc . Po vadbi opravi še
raztezne vaje. Te vaje se tudi nauči, saj jih boš, ko se vrnemo v šolo, demonstriral. Za
pomoč ti pošiljam povezavo do videa z demonstracijo vaj:
https://www.youtube.com/watch?v=s0aDqSkSxQA .
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Ne pozabi se med šolskimi urami razgibati in prezračiti prostor.
7. A in 7. B (dekleta)
Četrtek, 19. 11. 2020, 4. ura
VADBO ZA MOČ IN GIBLJIVOST boš našla na povezavi:
https://docs.google.com/document/d/1Wm0vC_6oj8csMMVL3vAvj_R084LOW6gj/edit
Petek, 20. 11. 2020, 3. ura
SPRETNOSTNE NALOGE S KOLEBNICO ali s 3 m dolgo debelejšo vrvico: 30 sonožnih
poskokov na mestu, 30 skokov v teku na mestu, 7 skokov po levi in 7 skokov po desni
nogi, 7 sonožnih skokov z vrtenjem kolebnice nazaj. Vztrajaj ne glede na neuspešne
poskuse. Skoki ti krepijo kostno maso in mišice nog. Če ti uspe narediti še več skokov,
toliko boljše. O svoji športni vadbi mi lahko pošlješ kratko poročilo na naslov:
danica.vergilas@os-ljubecna.si .
LUM

7. A: sreda, 18. 11. 2020, 3. ura
7. B: petek, 20. 11. 2020, 1. ura
Vsi tisti, ki še niste opravili likovne naloge iz 1. in 2. tedna, prosim naredite to do 20.
11.
Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet – LIKOVNA
UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 7.

TIT

7. A: petek, 20. 11. 2020, 3. ali 4. ura
7. B: četrtek, 19. 11. 2020, 3. ali 4. ura
V spletni učilnici poišči poglavje 1, snov Umetne snovi, lastnosti, delitev … in si v
zvezek še prepiši strani 11, 12 in 13.
Nato si v učbeniku Prava tehnika 7 preberi snov o umetnih snoveh od strani 30 do 36.

IZBIRNI PREDMETI (obvezni in neobvezni)
N2N
Nemščina

Navodila za delo so objavljena v spletni učilnici OŠ Ljubečna. Izberi Izbirne predmete,
nato nemščino in nato nemščino 7 ali klikni na spodnjo povezavo
https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17385#section-5

IZBRANI
ŠPORT
(fantje)

Ponedeljek, 16.11.2020, 7.ura
To uro opravi z gibalnimi izzivi.
Na spletni strani https://arcusmedici.si/zivljenjski-slog/video-vadbe/ na levi strani
najdeš gibalne izzive. Opravi s prvimi tremi izzivi za enega. Zabeleži si koliko časa si
potreboval za uspešno dokončanje vseh treh izzivov in kateri izziv ti je delal največ
težav. Vse to zapisano mi pošlji na aljaz.bukovec@os-ljubecna.si, lahko pa tudi pošlješ
video, s katerega je razvidna tvoja pravilna izvedba izziva/izzivov.
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FRANCO
ŠČINA

Četrtek, 19. 11. 2020, 6. in 7. ura
Za prvo uro boš po e-pošti dobil/a vabilo na videokonferenco, drugo uro pa sledi
samostojno delo. Navodila bodo naložena v spletni učilnici Francoščina 1, v poglavju 1.

UBE

Četrtek, 19. 11. 2020, 6. in 7. ura
Navodila za delo so objavljena v forumu za radovedneže v spletni učilnici Urejanje
besedil. Uspešno delo ti želim.

ŠNO

Torek, 17. 11. 2020, 6. ura
Tema tega tedna je intervju. V spletni učilnici Slovenščina 7 poišči ploščo ŠNO in si
preberi dokumenta z naslovom Intervju in Primer intervjuja. Izberi si zanimivo osebo, ki
jo dobro poznaš, in sestavi vprašanja, ki bi jih tej osebi zastavil/a v intervjuju. Svoja
vprašanja pošlji na moj e-naslov (mateja.samastur@os-ljubecna.si).
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