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Dragi učenci in učenke 7. b! 

 

Vam se pa res godi, 

včeraj ste na naravoslovnem dnevu uživali. 

 

Dobrim novicam pa še to sledi, 

da se boste v petek še športno udejstvovali 

in se na pohodu zabavali.  

 

Danes boste na svojo pošto tudi rezultate preverjanja slovenščine dobili, 

zagotovo se jih boste razveselili. 

Naj vas pohvalim, da ste ga oddali načeloma vsi, 

zato ne skoparim s čestitkami! 

Nekateri ste se tako dolgočasili in zabavali 

in mi oddali kar teste tri.  

 

 

 

Dobro vam gre, čeprav motivacija pada, 

vsak se po svoje z voljo spopada. 

Niste izjema, vsem je težko, 

še malo zdržimo, 

 USPELO NAM BO. 

 

VAŠA RAZREDNIČARKA 

mojca.klobucar@os-smihel.si 
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Predura – izbirni predmet NEMŠČINA 1 

Hallo Leute! 

Kot smo dogovorjeni, vas danes čaka spletno preverjanje znanja. 

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 mi kopijo mojih odgovorov« in pa 

»POŠLJI /SUBMIT«.  

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

rezultate. Vaša preverjanja pričakujem do 20. ure zvečer. Če imate 

kakršnekoli tehnične težave, mi sporočite.  

6. Bodite pošteni do sebe in preverjanje znanja rešite samostojno 

ter brez uporabe pomagal (kot da bi šlo zares). 

Povezava do preverjanja: https://forms.gle/Tsne1LvU7Rfhc59M8 

Viel Erfolg! 

 

Schöne Ferien! 

1. šolska ura  MATEMATIKA 

TEMA: ŠTIRIKOTNIKI 

ENOTA: PONOVITEV in OPIS ŠTIRIKOTNIKA 

Navodila za delo na daljavo:  

Poudarjena navodil pomenijo, da bi jih lahko upoštevali in uspešno reševali VSI učenci. 

Podčrtana navodila pomenijo, da bi jih lahko upoštevalo in uspešno reševalo večina učencev. 

Navodila v ležečem tekstu in z oznako * pa pomenijo, da naloge z navodili uspešno rešijo 
učenci, ki želijo več. 

1. V zvezek zapiši datum in naslov učne enote. 

2. Danes bomo ponovili osnove trikotnika in skočili na štirikotnike – 

nekatere že poznate.  Se kakšnega spomnite? Zapiši v zvezek. 

3. Ponovitev bomo opravili prek internetne strani  - s klikom na spodnji 

zapis odpri stran: https://eucbeniki.sio.si/matematika7/781/index.html:  

a) Najprej reši nalogo pod naslovom.  

b) Nato se loti  nalog iz naslova PONOVITEV 1., 2., 3.   

https://forms.gle/Tsne1LvU7Rfhc59M8
https://eucbeniki.sio.si/matematika7/781/index.html
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c) Ko rešiš nalogo na računalnik, preveri rešitev, potem pa rešitev zapiši 

in preriši v zvezek. 

4. Pojdi na naslednjo stran (v zgornjem meniju – vrstici, klikni na STRANI in 

zaženi animacijo pod naslovom OPIS ŠTIRIKOTNIKA.) 

5. Končni štirikotnik preriši v zvezek, zapiši vse oznake in zapiši značilnosti 

posameznih delov štirikotnika ( klikni na  zapis oglišče, stranica…) 

6. Reši vse tri zglede – rešitve nariši in zapiši v zvezek. 

7. Pošlji svoje celotno reševanje glede 1., 2., 5. in 6. točke podanih navodil 

isti dan do 13.30. ure v pregled učitelju na elektronski naslov 

andrej.prah@os-smihel.si.  

 

 

Pa smo za danes končali, BRAVO, uspelo ti je.       

 

Novo mesto, 21. 4. 2020                                                         Učitelj: Andrej Prah 

 

 

2. šolska ura   GEOGRAFIJA 

Kot rečeno vas danes čaka preverjanje znanja o Severni Evropi. Odprite spodnjo povezavo in pri 

oddaji upoštevajte, da pošljete na alen.lindic@gmail.com . Tako kot zadnjič, zraven imena in 

priimka obvezno dopišite svoj e-naslov (samo tisti, ki tega niste storili zadnjič in še vedno nimam 

vašega e-naslova za povratno informacijo).  

Rešena preverjanja pričakujem do danes zvečer. 

Prijetno reševanje. 

https://www.liveworksheets.com/zx234800ai  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alen.lindic@gmail.com
https://www.liveworksheets.com/zx234800ai
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3. šolska ura    SLOVENŠČINA 

Dragi moji,  

povratno informacijo preverjanja ste ali pa še boste prejeli tekom dneva. Tokratna ura 

slovenščine je tudi zadnja pred počitnicami, zato lahko izpraznite »spominsko kartico«.   

Uro bomo izkoristili za nadaljevanje obravnave POROČILA v delovnem zvezku.  

NAVODILO ZA DELO 

1. Najprej preverite rešitve prejšnje ure v DZ na str. 67-69. 

 

2. Nato nadaljujemo v DZ na str. 70. Najprej 

preberite poročilo iz 16. naloge, nato pa rešujte 

naloge 17-23.  

3. Rešite še nalogo 24, 27 in 28.  

 

4. Nalogo 26 mi pošljite na moj e-naslov: 

mojca.klobucar@os-smihel.si. 

 

5. Ne pozabite na roke za oddajo preverjanj iz 

MATEMATIKE, ANGLEŠČINE, NEMŠČINE, 

GEOGRAFIJE in drugih predmetov. 

 

Lepe počitnice vam želim, 

sprostite se in uživajte v prostem 

času. Vesela bom tudi vaših 

počitniških sporočil.   

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mojca.klobucar@os-smihel.si
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4. šolska ura ANGLEŠČINA 

Hello, dear students! 

Ker ste imeli čas, da preverjanje rešite do srede, do 8. ure zvečer, vam danes še ne morem posredovati 

analize vašega preverjanja, temveč bo to sledilo po počitnicah. Tisti, ki preverjanja slučajno še niste 

opravili, to naredite nemudoma. 

Včeraj je bil Dan Zemlje (Earth Day), ki se mu bomo posvetili tudi pri angleščini.  

1) Prebrali boste nasvete, kako pomagati našemu planetu in povedi (številke) povezali s sličicami. Če 

je kakšna beseda nerazumljiva, si seveda pomagajte s slovarjem (www. pons.si).   
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2) V zvezek boste zapisali še 7 tistih nasvetov, ki bi jim vi izpostavili kot najpomembnejše. 

V petek imate športni dan, zato vam že zdaj želim sproščujoče počitnice. Odpočijte si in počnite kaj 

enkratnega  

5. šolska ura ZGODOVINA 

Za dodatno ponovitev fevdalizma za začetek v delovnem zvezku rešite naloge 3, 4 in 5 na 

straneh 72 in 73 (Kaj je bil fevdalizem).  

Naša naslednja tema je povezana tudi s slovenskim prostorom. Naše ozemlje je bilo namreč 

v času preseljevanja ljudstev (4. do 7. stoletje) zelo pomembno. Glede na lego (v neposredni 

bližini središča Zahodnorimskega cesarstva) so se ravno čez današnje slovensko ozemlje 

ljudstva premikala od vzhoda proti zahodu.  

Prostor današnje Slovenije so v tistem 

obdobju poselili Slovani, ljudstvo, ki ste ga že 

spoznali pri prvi uri obravnave srednjega 

veka. Kako je potekala naselitev Slovanov, si 

preberite v učbeniku na strani 98, nato pa v 

zvezek prepišite spodnje besedilo: 

 

 

NASELITEV SLOVANOV 

                                                                                   

 Smeri naselitve: 
• s severa (Zahodni Slovani),  
• z juga (Južni Slovani). 

 

 

 

 

 

 Prostor poselitve Slovanov : 
• na severu do reke Donave,                                                                

• na jugu do Istre, 

• na zahodu do roba Furlanske nižine, 

• na vzhodu do meje z današnjo  

  Hrvaško in do Panonske nižine.  
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 Samova plemenska zveza (623 – 658): 

 prva slovanska politična tvorba v srednji Evropi, 

 njen voditelj je bil kralj Samo. 
 

6. šolska ura IZBIRNI PREDMET- ŠPORT 

Ogrevanje brez žoge 

- Lahkotni tek, sprememba smeri teka..počasi 

- Vaje v gibanju ( izvajaš lahkotno ) : 

-  nizki skiping + iztek 

- Visoki sliping + iztek 

- Gibanje bočno v obe smeri 

- Gibanje nazaj ( s hrbtom ), obrat in tek naprej 

- Gibanje z bočnim dviganjem noge ( kolena ) – v obe smeri 

- Gibanje naprej z zaustavljanjem in hitrim (startom) tekom naprej 

- Gibanje cik- cak – naprej 

- Gibanje cik- cak – nazaj 

- Cepetanje na mestu in start 

- Cepetanje bočno na mestu in start ( leva in desna stran ! ) 

 
Vsako vajo narediš dvakrat. Po končanih vajah se še dobro razgibaj in preidi na 
vaje z žogo. Ker igra še ni možna, poskušaš ponoviti podaje ( z levo in desno 
nogo, štopanje žoge in udarjanje žoge z notranjim delom stopala.) Če si sam, 
lahko poskušaš to narediti pred zidom. 
Na koncu – preciznost – vadba strela 
Če si na igrišču, poskusiš z razdalje 6-7 m zadeti levo vratnico, nato desno in 
na koncu še zgornji del gola ( »prečko« ). Za vsako – po 10 poskusov oz. strelov. 
Poskusi še z levo ,oziroma slabšo nogo ! 
 
Lep pozdrav in bodite dobro ! 
G. 
 
 

     

 


