UČNA GRADIVA IN NALOGE ZA 7. RAZRED (23. 11. 2020–27. 11. 2020)
GRADIVA IN DEJAVNOSTI
SLJ

7. A
Ponedeljek, 23. 11. 2020, 2. ura
V spletni učilnici Slovenščina 7 pod 7. a boš našel/la mapo 4. teden pouka na daljavo in
v njej učni list z naslovom Opis življenja ljudi v neki skupnosti. Rešitve nalog zapiši v
zvezek, če imaš možnost, lahko učni list natisneš. Besedila ni potrebno prepisati. Nato
reši še nalogo 8 v SDZ na strani 73, jo fotografiraj in mi jo pošlji na moj e-naslov
(damjana.hrovat@os-ljubecna.si). Rešitve učnega lista bomo pregledali jutri pri uri, ki
bo potekala preko videokonference.
Če želiš, si lahko na povezavi https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174693997?s=tv ogledaš,
kaj so o pisanju uradnih in neuradnih pisem povedali v oddaji Izodrom, in na ta način
ponoviš snov preteklega tedna.
Torek, 24. 11. 2020, 1. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Na svoj šolski elektronski naslov boš pred tem
dobil/a vabilo s povezavo na videokonferenco. Udeležba je obvezna.
Četrtek, 26. 11. 2020, 2. in 3. ura
Na strani 73 v SDZ preberi besedilo v modrem okvirčku z naslovom Opis življenja
osebe in ga prepiši v zvezek na stran za neumetnostna besedila. Nato reši naloge,
povezane s tem poglavjem, na straneh 73–75. Če želiš, mi lahko rešeno 7. nalogo
pošlješ na moj e-naslov (damjana.hrovat@os-ljubecna.si).
V spletni učilnici Slovenščina 7 pod 7. a boš našel/la mapo 4. teden pouka na daljavo in
v njej učni list z naslovom Opis življenja osebe. Rešitve nalog zapiši v zvezek, če imaš
možnost, lahko učni list natisneš. Besedila ni potrebno prepisati.
7. B
Ponedeljek, 23. 11. 2020, 3. in 4. ura
V svoj zvezek napiši spis po navodilu v SDZ na strani 75 (naloga 7). Svoj spis boš
prebral/a na videokonferenci, ki bo 4. šolsko uro (10.45–11.30).
Torek, 24. 11. 2020, 1. ura
V spletni učilnici Slovenščina 7 si oglej posnetek z opisom Slovenije. Nato odpri
dokument Opis države – preglednica, preriši preglednico v svoj zvezek in vpiši vanjo
podatke o Sloveniji, ki si jih izvedel/a v posnetku.
Petek, 20. 11. 2020, 2. ura
Začni pripravljati svoj govorni nastop. Izberi si katerokoli državo na svetu in podatke o
izbrani državi vpiši v preglednico, ki jo najdeš v spletni učilnici. Izpolnjeno preglednico
pošlji na moj e-naslov (mateja.samastur@os-ljubecna.si)
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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.

MAT

7. A
Ponedeljek, 23. 11. 2020, 5. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna!
Torek, 24. 11. 2020, 2. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna!
Sreda, 25. 11. 2020, 2. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna!
Petek, 27. 11. 2020, 2. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna!

7. B
Torek, 24. 11. 2020, 5. ura
Navodila za delo poišči v spletni učilnici Matematika 7 v poglavju 7. b razred.
Sreda, 25. 11. 2020, 5. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Četrtek, 26. 11. 2020, 1. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
Petek, 27. 11. 2020, 1. ura
Ura bo potekala preko videokonference. Vabilo na videokonferenco boš dobil/a po epošti. Udeležba na videokonferenci je obvezna.

TJA

7. A
Ponedeljek, 23. 11. 2020, 6. ura
Za to uro boš prejel/a vabilo na videokonferenco.
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Torek, 24. 11. 2020, 4. ura
Navodila za delo bodo objavljena v spletni učilnici Angleščina 7, in sicer v poglavju 1.
Glej mapico Torek, 24. 11. 2020.
Sreda, 25. 11. 2020, 1. ura
Za to uro boš prejel/a vabilo na videokonferenco.
Petek, 27. 11. 2020, 5. ura
Navodila za delo bodo objavljena v spletni učilnici Angleščina 7, in sicer v poglavju 1.
Glej mapico Petek, 27. 11. 2020.

7. B
Ponedeljek, 23. 11. 2020, 2. ura
Imeli bomo videokonferenco. Pregledali bomo naloge na delovnih listih, ki si jih na
šolski naslov prejel/a prejšnjo sredo. Povezavo na videokonferenco, ki je obvezna, ti
pošljem v nedeljo zvečer.
Torek, 24. 11. 2020, 4. ura
Samostojno boš opravil/a delo, za katerega se bomo dogovorili v ponedeljek na
videokonferenci.
Sreda, 25. 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, 26. 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, 25. 11. 2020
Za to uro boš prejel/a vabilo na videokonferenco.

ZGO

7. A
Torek, 24. 11. 2020, 5. ura
V spletni učilnici Zgodovina 7, Pouk na daljavo 7. a, te čaka naloga za današnji dan.
Četrtek, 26. 11. 2020, 7. ura
Na tvoj šolski elektronski naslov bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila,
da se udeležiš srečanja. Videokonferenca je obvezna. Potreboval/a boš zvezek in
domačo nalogo prejšnje ure.
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7. B
Ponedeljek, 23. 11. 2020, 6. ura
V spletni učilnici Zgodovina 7, Pouk na daljavo 7. b, te čaka naloga za današnji dan.
Sreda, 25. 11. 2020, 2. ura
Na tvoj šolski elektronski naslov bom poslala povabilo s povezavo, ki ti bo omogočila,
da se udeležiš srečanja. Videokonferenca je obvezna. Potreboval/a boš zvezek in
domačo nalogo prejšnje ure.

GEO

Ponedeljek, 23. 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, 26. 11. 2020
7. A: 1. ura
7. B: 2. ura
Preberi besedilo in reši naloge v samostojnem delovnem zvezku na straneh 48‒52 in z
njihovo pomočjo spoznaj Jugovzhodno Evropo.

NAR

7. A
Torek, 24. 11. 2020, 3. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Pot zaznavanja
barv in okolice. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na
videokonferenci je obvezna.
Sreda, 25. 11. 2020, 3. in 4. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Lom in odboj
svetlobe. Za delo si pripravi steklen kozarec, barvno slamico ali palčko enake velikosti,
manjše ogledalo in po možnosti laser ali daljinec za TV. Povezava na videokonferenco
je vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
7. B
Torek, 24. 11. 2020, 2. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Pot zaznavanja
barv in okolice. Povezava na videokonferenco je vseskozi enaka. Udeležba na
videokonferenci je obvezna.
Petek, 27. 11. 2020, 4. in 5. ura
Udeleži se videokonference (Cisco webex) in sodeluj pri obravnavi snovi Lom in odboj
svetlobe. Za delo si pripravi steklen kozarec, barvno slamico ali palčko enake velikosti,
manjše ogledalo in po možnosti laser ali daljinec za TV. Povezava na videokonferenco je
vseskozi enaka. Udeležba na videokonferenci je obvezna.
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DKE

7.A
Ponedeljek, 23. 11. 2020, 3. ura
Učna ura bo potekala preko videokonference (vabilo boš prejel-a na svoj elektronski
naslov). Potreboval-a boš delovni list, ki te že čaka v spletni učilnici Državljanska in
domovinska vzgoja ter etika 7, v mapici ponedeljek, 23. 11. 2020. Če nimaš možnosti
tiskanja, vsebino prepiši v zvezek.
Ne pozabi, da moraš do konca tega tedna oddati projektno nalogo.
7. B
Torek, 24. 11. 2020, 3. ura
Učna ura bo potekala preko videokonference (vabilo boš prejel-a na svoj elektronski
naslov). Potreboval-a boš delovni list, ki te že čaka v spletni učilnici Državljanska in
domovinska vzgoja ter etika 7, v mapici torek, 24. 11. 2020. Če nimaš možnosti tiskanja,
vsebino prepiši v zvezek.
Ne pozabi, da moraš do konca tega tedna oddati projektno nalogo.

GUM

7. A: sreda, 25. 11. 2020, 5. ura
7. B: sreda, 25. 11. 2020, 4. ura
V spletni učilnici najdeš PPT-predstavitev z naslovom ZGODOVINSKA GLASBILA. Preberi
si besedilo in oglej slike na posameznih diapozitivih. Tako boš ponovil/a snov iz poglavja
o zgodovini glasbi.
V zvezek nariši PALEOLITSKO PIŠČAL.

ŠPO

7. A in 7. B (fantje)
Četrtek, 26. 11. 2020, 3. ura (7. B), 4. ura (7. A)
Petek, 27. 11. 2020, 2. ura (7. B), 3. ura (7. A)
Ko imaš na urniku šport, opravi vsaj 2 seriji vaj iz prejšnjega tedna. Če še vedno
potrebuješ pomoč, vaje najdeš na tej povezavi:
https://app.box.com/s/kad3e9xq0tygve9mtrvdoab7dpqch4qc
Video z demonstracijo vaj pa na tej povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=s0aDqSkSxQA
Po vadbi opravi tudi raztezne vaje.
Ob primernem vremenu se pa raje odpravi na svež zrak in opravi vsaj 20 minutno
aktivnost, ob kateri se boš zadihal in povečal svoj srčni utrip. Poskrbi za svoje zdravje.
Bolje se boš počutil in lažje zbral pri pouku na daljavo. Zunanjo aktivnost lahko, če želiš,
fotografiraš ali na kratko opišeš in pošlješ na naslov: jernej.kobale@os-ljubecna.si.
7. A in 7. B (dekleta)
Redna telesna dejavnost krepi celo telo, kar treniranemu posamezniku omogoča
uspešnejšo borbo proti vsem negativnim vplivom iz okolja. Spretnostne naloge in vaje
naj ti bodo dobrodošla sprostitev za vsak dan, kadarkoli tekom dneva. Opravi pa jih
vsaj 2x tedensko, tolikokrat kot imaš na urniku tudi šport.
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● Gibalno nalogo za raztezanje in sprostitev Pozdrav soncu lahko izvajaš v sobi:
https://docs.google.com/document/d/1ptPb256MhGBwNXbVAdB4oxSepMi5zX
K4/edit ali zunaj: https://youtu.be/0yOEwCyInCg
● Sklop gimnastičnih vaj za raztezanje in moč je primeren tako za ogrevanje kot
za vsakodnevno telovadbo v sobi:
https://docs.google.com/document/d/1Wm0vC_6oj8csMMVL3vAvj_R084LOW
6gj/edit ali na prostem: https://youtu.be/FOK8XBJm4A4. Ker bo uspešnost in
učinkovitost izvedbe vaj tudi ocenjena, se je vredno potruditi in redno vaditi. O
svoji tedenski športni vadbi pošlji kratko poročilo ali fotografijo na:
danica.vergilas@os-ljubecna.si.
LUM

7. A: sreda, 25. 11. 2020, 3. ura
7. B: petek, 27. 11. 2020, 1. ura
Vsa navodila za delo se nahajajo v spletni učilnici. Izbereš predmet – LIKOVNA
UMETNOST, nato še LIKOVNA UMETNOST 7. Poišči novo likovno nalogo za 4. teden v
likovnem področju RISANJE. Nova snov ima naslov ILUZIJA PROSTORA.

TIT

7. A: petek, 27. 11. 2020, 3. ali 4. ura
7. B: četrtek, 26. 11. 2020, 3. ali 4. ura
V učbeniku Prava tehnika 7 si preberi snov o Vrstah umetnih snovi od strani 37 do 44.
V zvezek naredi miselni vzorec o teh snoveh. Nato si izberi eno vrsto umetne snovi
(npr. polieten) in o njej naredi plakat, ki ga boš predstavil v šoli. Več podatkov o tej
snovi poišči še na spletu. Doma tudi poišči izdelke, ki so narejeni iz te snovi in jih
fotografiraj. Če lahko, dodaj slike na plakat.

IZBIRNI PREDMETI (obvezni in neobvezni)
N2N
Nemščina

Sreda, 25. 11., 7. ura
Petek, 27. 11., 6. ura
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, 23. 11. 2020, 7. ura
Vzemi žogo (nogometno, rokometno, košarkarsko, odbojkarsko, tenis, golf itn.), ki jo
imaš doma, ter se poskusi naučiti žonglirati do 10. Na povezavi si lahko pogledaš
metodiko učenja žongliranja z nartom
(https://www.youtube.com/watch?v=wFQ8eRRtIDY). Tisti, ki že obvlada, pa naj
poskusi priti do čim več ponovitev. Pošlji mi na aljaz.bukovec@os-ljubecna.si število
ponovitev, do katerih ti je uspelo priti, ne da ti je pri tem žoga padla na tla. Zapiši tudi,
s katero žogo si žongliral (npr: nogometna žoga ─ 15 ponovitev, rokometna žoga ─ 9
ponovitev, tenis žogica ─ 7 ponovitev).
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FRANCO
ŠČINA

Četrtek, 26. 11. 2020, 6. in 7. ura
Za prvo uro boš prejel/a vabilo na videokonferenco, navodila za samostojno delo med
drugo uro pa bodo naložena v spletni učilnici Francoščina 1, in sicer v poglavju 1. Glej
mapico Četrtek, 26. 11. 2020.

UBE

Četrtek, 26. 11. 2020, 6. in 7. ura


ŠNO

Navodila za delo so objavljena v forumu za radovedneže v spletni učilnici
predmeta.

Torek, 24. 11. 2020, 6. ura
Če si mi v prejšnjem tednu poslal/a na vpogled vprašanja za intervju, lahko vprašanja
zastaviš svojemu intervjuvancu. Dokončan intervju moraš v pisni obliki ali v obliki
posnetka oddati do 8. 12. 2020. Intervju bo ocenjen!
Če mi vprašanj še nisi poslal/a na vpogled, to stori najkasneje do 26. 11. 2020.
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