
UČENEC 7. RAZREDA 

 V PONEDELJEK,  1. 6. se boš lotil naslednjih nalog in dejavnosti, ki bodo popestrile tvoj dan: 

Namesto urnika boš imel dnevne naloge, ki bodo povezane z različnimi predmeti.  

1. DRUŽBOSLOVJE,    NARAVOSLOVJE 

2.  GOSPODINJSTVO  

3.  ŠPORT/RU 

 

Razredničarko ali učitelje lahko pokličeš za pomoč ali dodatno razlago.  

Če imaš možnost, izdelek ali dejavnost poslikaj in pošlji učitelju, ki uči predmet, s katerim so 

vsebine povezane. Učitelj  bo pregledal ali si nalogo dobro opravil in ti podal povratno 

informacijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRUŽBOSLOVJE 

Tudi Slovenci smo Slovani (etnična in jezikovna skupina) – Slovani so naši 

predniki, iz katerih izhahajo mnogi narodi (hrvati, srbi, …). Imamo podoben 

jezik. 

 

Slovani so pred obdobjem selitve narodov živeli na območju med Karpati in 

Baltskim morjem. 

Slovani so se preživljali: 

·        s poljedelstvom, 

·        živinorejo, 

·        lovom in ribolovom. 

Pridelovali so: 

·        rž, ječmen, proso, bob in lan. 

Ukvarjali so se z obrtjo. 

·        Poznali so obdelovanje železa, zelo pomembni izdelki pa so bile 

tkanine in lončevina. 



Krčili so gozdove - uredili polja, ki so jih obdelovali z motiko in lesenim ralom. 

Ženske so predle in tkale. 

Čebelarstvo jim je dajalo med za hrano in pijačo medico. 

  

Živeli so v lesenih zemljankah. 

Preriši. 

 

Bili so svobodni. Ni jim vladal en človek, ampak so odločitve sprejemali 

skupaj. 

 ROD – PLEME. 

Eno pleme je živelo na ozemlju, ki so mu rekli ŽUPA. Vodil ga je ŽUPAN. 

 Več PLEMEN = PLEMENSKA ZVEZA, ki jo vodi KNEZ ali VOJVODA. 

 Častili so več bogov.  

 

 



NARAVOSLOVJE 

 

Prejšnji teden si spoznaval živali na polju in načine kmetovanja. Ta teden pa 

boš spoznal pojem KOLOBARJENJE in GNOJILA. 

V zvezek napiši naslov KOLOBARJENJE. 

V zvezek napiši: Kolobarjenje pomeni, da poljedelec na njivi vsako leto 

zamenja rastline, da se zemlja ne iztroši. 

V zvezek preriši spodnjo sliko: 

 

NALOGA: 

 

V zvezek napiši naslov GNOJILA. 



V zvezek napiši: Snovi v zemljo vračamo z dodajanjem naravnih ali umetnih 

gnojil. 

V zvezek preriši shemo: 

 

 

GOSPODINJSTVO 

 

Razmisli in v zvezek napiši:  

 

V zvezek napiši naslov: OSVETLITEV 

V zvezek prepiši: Naraven vir svetlobe je Sonce, umeten pa različne vrste 

žarnic. 

 

Razmisli in odgovori: 

 



 

V zvezek prepiši spodnji miselni vzorec: 

 

 



 ŠPORT 

Izvedi eno izmed vadb, ki si jih spoznal v preteklih tednih.  

 

 

 

 


