7. c, sreda, 18. 3. 2020
OSTAJAM DOMA!
Ne dogaja se ravno vsak
dan, da rešujem svet v
pižami.

Ha, danes je že sreda! Polovico tedna smo že obrnili.
Vas zanima, kakšno zgodbico je tokrat pripravila učiteljica slovenščine? Kateri del zgodovine
boste ponovili? Tudi učiteljica angleščine se je potrudila za vas. Športniki … prišli boste na
svoje! Ali veste, da vas dela matematika ostroumne?
Takole pravi Francis Bacon: »Zgodovina dela ljudi modre, poezija duhovite, matematika
ostroumne, naravna filozofija globokoumne.«

Veselo na delo! 

1. ura: SLOVENSKI JEZIK
UTRJEVANJE SAMOSTALNIKA
7. c, še vedno čakam na vašo zabavno sličico ali rebus. Kdor mi prvi pošlje svoj izdelek, bo
dobil … Hm. O nagradi bom še premislila. Zdaj tako ali tako ne hodim po trgovinah. Ampak
nekaj bo zagotovo sledilo. Toliko za ogrevanje. Zdaj gremo pa naprej na SAMOSTALNIK. Saj
se še spomnite, koliko ste morali pisati na temo sklanjanja, ne?
V zvezek napiši naslov UTRJEVANJE samostalnika in prepiši spodnje naloge. Če boš imel
pri reševanju težave, sem tu, na drugi strani zaslona.
1. Samostalnike v oklepaju postavi v pravilno.
Z (Zmago in Gašper) __________________________________ grem v kino. Nisem
prepoznal njegovega (glas) ____________. Z (otrok) ___________ se rad pogovarjam. Kmet
je z (bič) ___________ priganjal konja. (Luka) ___________ ni doma. (Čeprav bi moral biti!)
V Kopru smo videli veliko (ladja) ____________. Včeraj sem za šolo delal pod domačo
(breskev) ___________________. Nato sem narisal sličico za slovenščino ter napisal e-mail
za učiteljico (Dragica Poljanec) ___________________________ in učitelja (Jaka Darovec)
_____________________________.

2. V povedih sklanjaj samostalnik mati (v vseh sklonih ednine) in gospa (v dajalniku in
mestniku ednine). Napisati moraš torej 8 povedi. In ker vem, kako se boste nekateri znašli,
vam sporočam, da naj ima vsaka poved vsaj 4 besede. Torej: Mati je. Matere ni. – odpade ;)

3. Povedi dopolnite z ustreznimi oblikami samostalnika dan, drva, tla in oko.
__________ (dan) za ___________ je Jernej odhajal na polje. Z _________ in leti ga je
čedalje bolj bolel hrbet. Pridni gospodar že razmišlja o __________ (drva). Možakar je šepal
proti domu z ___________ pod pazduho. Muca se je skrila pod ___________. Nad
__________ (tla) brenči osa. Letalo je letelo tik nad ___________. V ___________ (oči) ti
berem laž. Peter je z ___________ pomežiknil Ani.

»Zgodovina je učiteljica
življenja!«
2. ura: ZGODOVINA
RIMSKA DRŽAVA

- obvezno

- neobvezno

1. Z dopolnitvijo spodnjega besedila boš dobil/a strnjen pregled zgodovinskega dogajanja v
času rimske države. Besedilo naj ti bo v pomoč pri učenju.
Vse odgovore najdeš v učbeniku – poglavje RIMSKI IMPERIJ (57- 84).
V času, ko so v Grčiji nastajali polisi, je na Apeninskem polotoku nastajala nova sila –
rimska država. Z nastankom Rima je povezana legenda o bratih ___________________ in
__________________. Mesto Rim je nastalo z združitvijo naselij ob reki
__________________. Rim je bil na začetku _____________________, vladali so etruščanski
kralji.
Po odstavitvi zadnjega rimskega kralja je Rim postal ___________________. Rimljani, ki so
se
glede
na
premoženje
delili
na
bogate
___________________
in
revne___________________, so sodelovali pri vladanju in nadzoru države tako, da so izvolili
svoje predstavnike. Vsako leto so izvolili dva ___________________, pri vladanju pa jima je
pomagal ______________________, zbor starejših moških iz najuglednejših rimskih družin.
V zadnjem stoletju pr. n. št. je rimska država doživela velike spremembe. Na oblast so prišli
posamezni močni voditelji. Prvi, ki je dobil vso oblast v svoje roke in odločilno vplival na konec
republike je bil _____________ ______________.
Prvi rimski cesar pa je postal njegov nečak ______________ _______________. Z njim se je
začelo dvestoletno obdobje miru, ki ga imenujemo _____________ ______________ ali rimski
mir. To je bilo obdobje miru, gospodarskega razvoja in vsesplošnega napredka rimske države.
Rimska ____________________ in dobre _________________ ____________________ so
omogočile razširitev imperija po vsem Apeninskem polotoku, Sredozemlju, Bližnjem vzhodu
ter zahodni, vzhodni in srednji Evropi. Osvojena ozemlja, ki jih imenujemo
____________________, so prevzela rimsko kulturo. Nenehno širjenje pa je povzročilo
številne
spremembe:
politično
vojaške,
____________________
in
_______________________. Pod vplivom nove religije, _____________________, se je
rimska kultura močno spremenila. Rimski imperij se je tako od 3. stoletja dalje soočal z
mnogimi problemi in zašel v vsesplošno krizo. Predvsem cesarja __________________ in
________________________
sta
skušala
cesarstvo
rešiti
s
številnimi
_____________________, vendar neuspešno. Oslabljeni imperij se ni več mogel braniti pred
vdori _______________________. In leta 476 je preseljevanje le -teh povzročilo konec
zahodnega dela imperija.
2. Razloži pojme: Etruščani, Tibera, Palatin, ljudski tribun, pravica veta, republika, cesarstvo,
imperator, oven, katapult, diktator, konzul, veterani .

*Saj veš, natisni, reši, prilepi v zvezek. Če nimaš možnosti tiska, pa naslov delovnega lista in
odgovore napiši v zvezek.

3. ura: ANGLEŠKI JEZIK
Učenci, danes boste samostojno prebrali besedilo iz učbenika in odgovorili na vprašanja o
vsebini besedila.
Naredite sledeče:
1. Odprite učbenik na strani 41. Preberite besedilo na desni strani.
2. V zvezek napišite naslov Geography: time zones in pod naslovom napišite težje
besede, ki sem jih že napisala za vas.
Besede, ki jih morate prepisati v zvezek so sledeče:
 to rotate – vrteti se
 on its axis – okrog svoje osi
 to turn – vrteti se
 local – krajeven, lokalen
 it doesn't matter – Ni pomembno.
 slowly – počasi
 quickly – hitro
 a standard time – standardni/enotni čas
 agree to – strinjati se
 a time system – časovni sistem
 a time zone – časovni pas.
 east – vzhoden, vzhod
 west – zahoden, zahod
 excluding – razen
 change – spremeniti
 Prime Meridian Time Line – Ničelni (glavni) poldnevnik
3. Nato naredite nalogo 1 na strani 41 v učbeniku, pri kateri morate odgovoriti na sedem
vprašanj o prebranem besedilu.

4. ura: ŠPORT

7. acF, 18. 3. 2020

1. Ponovi izraze in pojme, povezane s tehniko in taktiko pri košarki.
2. Izvedi gimnastične vaje – raztezne, krepilne in sprostilne. Če je možno, vaje izvajaj
zunaj.
- kroži z glavo
- kroži z rameni
- kroži z boki
- izpadni korak naprej
- izpadni korak v stran
- počepi
- poskoki
- sklece
- stresi roke in noge

3. 5 min lahkotnega teka v naravi.
4. Oglej si posnetek poljubne košarkarske tekme 3:3. Bodi pozoren na tehniko in taktiko.
Pomagaš si lahko s povezavo: https://www.youtube.com/watch?v=RD9M4XiaqLM

ŠPORTNA VSEBINA ZA POUK 7.a,b,c - 16. in 18. 3. 2020
Teoretična vprašanja:

Kaj pomeni izraz "FAIR PLAY" ? Znamka športnega oblačila; pošteno igro, športno
obnašanje, spoštovanje nasprotnika; podcenjevanje nasprotnika; zmago za vsako
ceno.
Kako se imenuje začetni položaj pri krosu? Prednožni štart, skupinski štart, nizki štart, visoki
štart
Katera je ekipna disciplina pri atletiki? Skok v višino, štafeta, tek na 100 m, tek čez ovire
Kaj združuje atletika kot športna panoga? A. teki, krosi, gorski teki; B. splošna kondicijska
priprava; C. teki, skoki, meti; D. hoja, teki, lazenja, plazenja;
Katera športna dejavnost najbolj vpliva na razvoj vztrajnosti? Tek na 100 m; plavanje na 100
m; suvanje krogle; maratonski tek;
Kaj je doping v športu? Regeneracija organizma po vadbi; dodatna obremenitev med vadbo; trgovska
znamka dodatkov v prehrani; vnos prepovedanih snovi v telo.

Skrajšan niz traja do 15. točke ali več. DA/NE
Pri odbojki mora biti rezultat vedno na dve točki razlike. DA/NE
Črte odbojkarskega igrišča označujejo rob igrišča, sredino igrišča in dve tri metrski črti.
DA/NE

Kaj pomeni sodniški znak? Žoga v igrišču, napaka pri blokiranju, žoga izven igrišča.
Vaja za ponovitev odbojkarskega gibanja brez žoge – zgornji odboj, spodnji odboj, servis:
izvedi 20 x imitacijo gibanja zgornji odboj, spodnji odboj, servis. Kdor ima žogo doma, lahko
izvede nekaj odbojev na prostem ali v stanovanju, če so možnosti.
Naredi 5 vaj za raztezanje: stopi sonožno in vzravnaj roki nad glavo, dvigni se na prste in štej
do 10; stopi v širok razkorak, roki odroči in naredi predklon ter štej v tej drži do 10; stopi
sonožno, naredi globok predklon, primi se pod koleni štej v tej drži do 10; naredi izpadni
korak naprej ter štej do deset z levo in nato z desno nogo; uleži se na hrbet, naredi svečo in
nadaljuj z gibanjem nog nazaj za glavo, drži v tem položaju.
Vzemi kolebnico (vrv ali brez): naredi 2x 30 sek sonožnih poskokov.

5. ura: MATEMATIKA
Pred izpolnjevanjem nalog te vsebine preberi splošna navodila za delo, ki so bila poslana ob
tej prvi vsebini.
DATUM: 18. 3. 2020 7. c
TEMA: DECIMALNA ŠTEVILA
ENOTA: Računanje z decimalnimi števili
Navodila:
-

Najdi delovne interaktivne naloge s pomočjo spletne povezave https://interaktivnevaje.si/matematika/decimalne_stevilke/decimalne-stevilke_racunske_operacije.html
Računala ne uporabljaj!
Na tej spletni strani je zbirka štirih matematičnih sklopov vaj.
Matematični sklopi si sledijo od leve proti desni.
Rešuj 1. delovni sklop.
Priporočila: Najprej reši prve štiri zbirke nalog tega prvega sklopa (Vso_1, Raz_1,
Kvadrat, Pro-1).
Če ti gre dobro, rešuj naslednje tri zbirke nalog (Kol-1, Vso-1, Raz-2).
Poizkusiš lahko še preostale dve zbirke nalog.

Glede na Navodila za delo na daljavo iz matematike v času zaprtja šol od 16. 3. 2020 do
preklica za učence 3. triade v zvezek zapiši še poročilo, ki naj vsebuje opise tistih primerov,
ki jih nisi razumel/a oziroma so ti delali največ težav! Če nisi imel/a težav pri reševanju, to
tudi zapiši. Zapiši tudi, katere vaje si poleg predlaganih še rešil.

__________________________________________________________________________

Tako. To je bilo od nas, za vas, za danes.  Opravljeno vse?
Sporočite mi na: dragica.poljanec@os-smihel.si, kako vam gre?

