
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En zares doooooober dan! Zakaj? Ker se bomo ob 10h videli čisto zares. In ker imam 

super novice za ta teden! 

Prva je mogoče malo manj super ampak še vedno super – danes morate opraviti dva 

preverjanja. V četrtek še enega. Kako je to lahko super? Ker opravite danes in ne bo 

potrebno jutri!  

Druga super novica je, da vas v sredo čaka še en naravoslovni dan! Jeeeeee! 

In tretja super novica je, da vas v petek čaka še špooooortni daaaan! 

Pa če sem natančna … še četrta super novica … v petek popoldne se začnejo prvomajske 

počitnice! O, ja, bodo, bodo. Ste mislili, da bodo odpadle? Kjeeee pa!! 

Si lahko človek sploh želi še kaj lepšega? 

Tako, lotite se dela. Vsi! Čiiiisto vsi pošljite učiteljem tisto, kar od vas želijo. Ne 

pošiljajte samo tistim, ki tega niso napisali. 

Zmenjeno? 

Ne pozabi – ob 10.00 začnemo klepetati. 

 

 

 

Torek, 21. 4. 2020 



0. ura: LS 1 

LIKOVNO SNOVANJE 1 

Dober dan, učenci! 

Hvala vsem, ki odgovorno opravljate likovne naloge in pošiljate fotografije likovnih izdelkov. Le tako 

lahko spremljam vaš napredek in  preverim vaše znanje. Vaši izdelki mi sporočajo o vašem vloženem 

trudu, odnosu do dela, izvirnosti in razumevanju likovne naloge.  

Vse šteje, delo celega šolskega leta, zato se potrudite. Vsako likovno nalogo lahko  prilagodite sebi.  

 

Likovna naloga: MODA IN KULTURA OBLAČENJA 

Danes še KREIRAMO modna oblačila in dodatke iz plastičnih vreč (za smeti),  časopisa ali drugega 

materiala, ki ga imate doma. Danes delamo naprej in končamo. Lahko narediš več oblačil in modnih 

dodatkov. 

1. PREMISLI IN SKICIRAJ SVOJO KREACIJO, če še nisi . 

2. KREIRAJ OBLAČILO IN MODNI DODATEK (torbica, šal, nakit..) 

3. PRAVOKOTNIK različnih dimenzij je osnova za večino kreacij.  

4. UMETNOST JE V NATANČNEM rezanju, pregibanju, gubanju in lepljenju z lepilnim trakom. 

5. LEPILNI TRAK UPORABI ZA SPAJANJE delov, namesto šivanja. Oblačilo delaj v velikosti, da boš ti 

oblekel, lahko pa za model prosiš brata ali sestro. 

6. IZDELEK danes dokončaj. 

7. FOTOGRAFIRAJ KONČAN IZDELEK in mi posnetek pošlji na: anica.klobucar@os-smihel.si 

8. KRITERIJI ZA VREDNOTENJE IZDELKOV: 

- ideja, izvirnost,  

- uporabnost (dovolj veliko oblačilo), 

- tehnična dovršenost, lepota izdelka. 

       

                             

                               UŽIVAJ V KREIRANJU! 

 

___________________________________________________________________________ 
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 1. ura: MAT 

TEMA: PROCENTNI (ODSTOTNI) RAČUN     

ENOTA: Računanje  celote – utrjevanje 2. 

Navodila za delo na daljavo:  

Navodila z oznako V pomenijo, da bi jih lahko upoštevali in uspešno reševali VSI učenci. 

Navodila z oznako T pomenijo, da bi jih lahko upoštevalo in uspešno reševalo večina učencev. 

*Navodila z oznako Z pa pomenijo, da naloge z navodili uspešno rešijo učenci, ki želijo več. 

1. (V) V zvezek si zapiši enoto in datum 21. 4. 2020. 
2. (V) Pozorno preglej 2. in  3. rešeni primer na strani 182. 
3. (V) Prepiši 2. in 3. rešeni primer v celoti s strani 182.  

(T) ALI PA 

4.  (T) reši 8. in 9. nalogo na strani 184 v učbeniku.  
5. (Z) *Če ti gre dobro, reši še 11. in 12. nalogo iz učbenika na strani 184.  
6. (V) Pošlji svoje celotno reševanje glede vseh podanih navodil isti dan do 13.30 ure v pregled 

učitelju na elektronski naslov andrej.prah@os-smihel.si. 

  Rešitve 18. ure: 

184/   

3. 4. 5. 
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6.   Celotna pot meri 1800 km 7.  Celotna proga je dolga 40 km.       

10.   Najprej računamo celoto pred drugim povišanjem:  (100 % + 10 %) od y = 7,26 € 

                Y = 7,26 : 1,1 = 6,60 € 

Nato pa še celoto pred prvim povišanjem in uporabimo ustrezno celoto drugega povišanja:    

(100 % + 10 %) od x = 6,60 € 

                                 X = 6,6 : 1,1 = 6 € 

 

___________________________________________________________________________ 
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2. in 3. ura: NAR 

REŠITVE – SDZ: str. 138, 139, 141 – Spoznavam sesalce 
3. a) Podobnosti: pokriti so z dlako, mladiči sesajo materino mleko, imajo stalno telesno temperaturo. 
b) Razlike: rastlinojedi, mesojedi, vsejedi, nekateri letijo (netopir), imajo različno število mladičev, 
različno zobovje… 
 
REŠITVE  -SZD: str. 141 – Iz življenja volkov 
1. Povzeto po spletni strani SloWolf (www.volkovi.si): 

Kategorija Opis (podatki) 

Uvrstitev v živalski 
sistem 

Volk (Canis lupus) Vretenčarji, Sesalci, Zveri, Psi, Volk, Sivi volk  

Telesne značilnosti 

 

 

Višina: 45–75 cm Dolžina: 100–120 cm 
Teža: 20–80 kg 
Hoja: po prstih 
Videz: glava je pasja, ušesa so trikotna in pokončna, rep dolg in 
košat, kožuh je rumeno rjav s sivimi odtenki, prva stopala imajo 5 
prstov, zadnja 4, na prednji nogi ima 10 cm dolgo črno liso, kar ga 
loči od psa. 

Življenjski prostor V Sloveniji je najpogostejši v gozdovih bukve in jelke, ki poraščajo 
gorska območja Dinarskega krasa, torej v kočevskih in 
notranjskih gozdovih. 

Prehrana Volk je fleksibilen in oportunistični plenilec. V Sloveniji pleni 
jelenjad, srnjad, divje prašiče, dopolnilno pa se prehranjuje tudi z 
mrhovino, manjšimi vretenčarji, nevretenčarji. Dnevno potrebuje 
3–5 kg mesa. Pri iskanju hrane lahko volčji trop prepotuje 40–70 
km, pri tem živalim pomaga izjemen sluh in dobro razvit voh. 
Plenijo v tropu. 

Razmnoževanje Parjenje poteka od januarja do marca. Parijo se enkrat letno. Pari 
se samo vodilni par v tropu. Volkulja je breja 62–64 dni, mladiče 
pa skoti v brlogu. V leglu je navadno  5–8 mladičev, ki so slepi. 
Zanje skrbita tako samec kot samica. Volkovi spolno dozorijo pri 
dveh letih.  

Ogroženost in 
varovanje 

Volka ogroža nezakonit lov, gradnja novih cest, železnic in naselij 
na območjih, kjer živi. Zato je volk vrsta, zavarovana z različnimi 
predpisi (Zakon o ohranjanju narave, Direktiva o habitatih, 
Bernska konvencija, konvencija CITES, Alpska konvencija …). Kot 
plenilec ima pomembno vlogo v naravi, zato ga imenujemo 
ključna vrsta. 

2. Glavni plen: srnjad; 0,75 % plena so domače živali. 
3. Populacija jelenov je rdeča krivulja, populacija volkov pa modra krivulja. 
 
 
 
 
 
 
 



Poglavje: ŽIVALI V GOZDU – PREVERI SVOJE ZNANJE 
 
Danes boš pri uri naravoslovja preveril svoje znanje iz poglavja Življenje v gozdu (SDZ: str. 103-141). 
 
Za preverjanje potrebuješ samostojni delovni zvezek za naravoslovje 7 in svinčnik. 
Med preverjanjem si ni dovoljeno pomagati z zapisi v zvezku, z učbenikom in samostojnim delovnim 
zvezkom ali z drugimi viri. Bodi pošten do samega sebe. 
 
V samostojnem delovnem zvezku za naravoslovje 7 reši naloge Uporabim svoje znanje na straneh 
148, 149, 150 in 151. 
 
V samostojnem delovnem zvezku za naravoslovje 7 dopolni shemo za poglavje Življenje v gozdu na 
strani 153 (Kaj sem se naučil v tem poglavju?).  
(Opomba: Ni ti potrebno izdelati pojmovnih mrež.) 
 
Na koncu gradiva so priložene rešitve, da lahko preveriš ustreznost odgovorov. Ne glede na to pa mi, 
ko končaš z delom, izdelek poslikaj in mi pošlji na že znani e-naslov. Prav tako mi sporoči, kaj ti je šlo 
najbolje in kje si imel največ težav, da bova lahko skupaj razrešila nejasnosti. 
 
 
Poglavje: ŽIVALI V GOZDU – UTRDI SVOJE ZNANJE 
 
Na spletni strani https://ucimse.com/razred7/naloge/zivljenje-v-gozdu za ponavljanje in utrjevanje 
znanja reši vse interaktivne naloge (razen naloge Alkoholno vrenje). 
 
Opomba: Potrebna je brezplačna registracija na portalu ucimse.com. 

 
 
REŠITVE – SDZ: str. 138, 139, 141 – Spoznavam sesalce 
1. P, P, P, N, P, P, P, P, P, P, N, N, N, P, P, P, P, N, N, N, P. 
2. Zaporedje: 2, 1, 4, 3, 5; Proizvajalec/potrošnik: potrošnik, proizvajalec, potrošnik, potrošnik, 
potrošnik. 
3. navadni močerad; utemeljitev: Ličinke, ki imajo zunanje škrge, odlaga v vodo. Razvoj od ličink do 
mladiča poteka v vodi, mladiči in odrasle živali živijo na kopnem. Zato jih uvrščamo med dvoživke. Ima 
tanko kožo, skozi katero izmenjuje dihalne pline. 
4. Sesalci in ptice so živali s stalno telesno temperaturo in so zato aktivni vse leto. Dvoživke in plazilci 
pa so živali z nestalno telesno temperaturo in čez zimo otrpnejo. 
5. Živali imajo različno zobovja. Plenilci imajo močne podočnike in ostre kočnike za sekanje plena. 
Prežvekovalci imajo bolj tope kočnike, s katerimi hrano meljejo. Plenilci imajo oči nameščene na 
sprednjem delu lobanje, kar jim omogoča globinski vid. Rastlinojede živali imajo oči nameščene ob 
straneh glave, zaradi česar bolje vidijo, kaj se dogaja okoli njih. Te živali nimajo dobro razvitega 
globinskega vida.   
6. Lov za prehrano ljudi (prepoved lova in nadzor), ceste (ureditev podhodov in namestitev zaščitnih 
ograj ter prenašanje živali čez cesto), uporaba umetnih gnojil (trosenje gnojil zjutraj, da se gnojila 
vnesejo v tla, namesto zvečer, saj se ob večerih in ponoči živali selijo do mrestišč). 
7. jajčna celica, lupina, beljak, zračni prostor; Rumenjak je ženska spolna celica, ki vsebuje ogromno 
hranilnih snovi za razvijajoči se zarodek v jajcu. Na začetku jajcevoda pride do oploditve ženske 
spolne celice in razvoj zarodka se začne. Kasneje se v jajcevodu dodata še beljak in jajčna lupina. 
8. a) Krastače živijo v gozdovih in na travnikih. b) Spomladi, v času parjenja, se samec oprime samice 
in samica ga odnese do č) mrestišča, kjer odloži mrest, ki ga samec oplodi. Oploditev je zunanja. c) 
Zimo te živali preživijo zakopane v zemlji.  
Vrstni red slik po letnih časih od pomladi do zime je: a, b, č, c 
9. a) Pri živali 1 se temperatura ni spreminjala, pri živali 2 pa se je temperatura spreminjala glede na 
spremembe temperature v okolju. b) Žival 1, ker se njena temperatura ne spreminja glede na 
temperaturo okolja.  

https://ucimse.com/razred7/naloge/zivljenje-v-gozdu


10. Dvoživka: B    Plazilec: A ; Pljuča plazilcev so bolj razvejena od pljuč dvoživk. Plazilci izmenjujejo 
dihalne pline izključno skozi pljuča. Večja kot je razvejenost pljuč, večja je površina za izmenjavo 
dihalnih plinov. Dvoživke dihalne pline izmenjujejo skozi pljuča in skozi telesno površino.  
11. Ob jutrih se živali na soncu grejejo in lovijo plen. Sredi dneva je zanje na soncu preveč vroče, zato 
se umaknejo v senco (npr. razpoke skal), kjer je hladneje. Ko se temperatura na prostem začne 
zniževati (ko ni preveč vroče), živali zopet pridejo iz svojih skrivališč. Takrat si iščejo hrano. 
12. Trop volkov z različnih strani obkoli plen in mu tako prepreči možnost pobega. Nato ga volkovi 
napadejo iz vseh strani in ga ulovijo.  
13. č 

 

___________________________________________________________________________ 

4. ura: SLJ 

TOREK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdravljeni, 7. c. 

Kako kaj gredo definicije? Preglejte rešitve prejšnje ure. 

Danes se boste lotili precej aktualne teme današnjega časa. NAROČANJE NA DALJAVO. 

Aktualne zato, ker je v zadnjih tednih zaradi zaprtja trgovin marsikdo kaj naročil na daljavo. 

Odprite delovne zvezke na str. 96. 

To, kar vidite pri 2. nalogi, je NAROČILNICA. 

V zvezke napišite naslov NAROČILNICA in odgovorite na naslednja vprašanja (v celih povedih): 

– O čem lahko beremo v reviji GEA? 

– Kaj pomeni njeno ime? (Če ne veš, pobrskaj po spletu.) 

– Zakaj sta navedeni dve ceni? 

– Kaj je naročniška cena in kaj akcijska cena? 

– Je treba revijo naročiti vsako leto znova? 

 



Reši nalogo 5 in jo prepiši v zvezek. 

Reši še naloge 6–13. 

Temu, da znamo izpolnjevati razne obrazce (naročilnice, vpisnice …), rečemo tudi funkcionalna 

pismenost. To pomeni, da znamo svoje zmožnosti branja in pisanja uporabiti tudi v praksi. (Če npr. 

stojimo pred vrati, nad katerimi piše POTISNI, mi pa vrata na vse kriplje vlečemo k sebi, nam lahko brez 

težav vsak mimoidoči vrže pod nos, da smo funkcionalno nepismeni … Lahko poznamo vsa pravila 

sklanjanja, a če ne znamo izpolnjevati osnovnih rubrik in brati osnovnih navodil, nam to kaj dosti tudi 

ne koristi …) 

ŠE TO: V četrtek boste pisali spletno preverjanje znanja. Kot veste, bo v mesecu maju potekalo tudi 

ocenjevanje, zato ponovite snov (sklanjanje, glagol, predlog, pesniška sredstva …), da boste lahko 

preverjanje rešili čim boljše in brez goljufanja. 

 

___________________________________________________________________________ 

5. ura: TJA 

Hello students! 

Kot smo dogovorjeni, vas danes čaka preverjanje znanja pri angleščini. 

Preden boste odpri povezavo, nekaj nujnih navodil: 

1. Takoj na začetku morate obvezno napisati svoj elektronski 

naslov oziroma e-naslov vaših staršev ter ime in priimek.  

2. Pišite slovnično pravilno. Za vejicami delajte presledke, pred 

vejicami seveda ne. Med besedami delajte samo enojne presledke. 

4. Ko končate, pritisnite POŠLJI /SUBMIT.  

3. Ko je vaše preverjanje poslano, vam računalnik samodejno pošlje 

rezultate. Lahko se bo zgodilo, da bo računalnik nekatere odgovore 

štel nepravilno samo zato, ker mogoče niste pravilno naredili vejice ali presledka. Ne 

obremenjujte se s tem. Najbolj realna povratna informacija bo moja, ne pa računalnikova. 

5. Rešena preverjanja pričakujem do srede do 20. ure. Če imate kakršnekoli tehnične težave, 

mi sporočite.  

6. Bodite pošteni do sebe in preverjanje znanje rešite samostojno ter brez uporabe 

pripomočkov in drugih ljudi (učbenik, zvezek) 

Povezava do preverjanja: https://forms.gle/BvKfMoieiGwyrQ9k7 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

https://forms.gle/BvKfMoieiGwyrQ9k7


6. ura: NI1 

OIP NEM 1, 21. 4. 2020 

Hallo, Jungs und Mädchen!  

Die Lösungen zuerst: 

1. Peter hat Chemie am Mittwoch. 

2. Am Donnerstag hat er Religion, Mathematik, Englisch, Geschichte, Kunst und Sport. 

3. Der Junge hat Sport am Dienstag, Donnerstag und Freitag.  

4. Am Dienstag  in der 4. Stunde hat er Biologie. 

5. Peter hat am Montag Deutsch in der fünften Stunde. 

6. Er hat Literatur am Dienstag und Freitag. 

7. Am Mittwoch in der 6. Stunde hat er Technik. 

8. Peter hat Musik am Freitag in der sechsten Stunde. 

9. Er hat Kunst am Montag und Donnerstag. 

10. Am Dienstag in der 2. Stunde hat Peter Geographie/Erdkunde. 

11. Er hat Religion am Donnerstag. 

V četrtek torej pišete spletno preverjanje znanja, danes pa 

še nekaj vaj za utrditev snovi 

 

 

 

 

 

  

V učbeniku na strani 78 in 79 boste reševali naloge od 1 do 5. Sliši se veliko, a v resnici jih 

boste naredili zelo hitro in zlahka. 

 

Bis Donnerstag! 

 

____________________________________________________________________



 


