
UČENEC  7. RAZREDA 

 

PREVERJANJA IN OCENJEVANJA V TEM MESECU 

PON TOR SRE ČET PET 
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PREVERJANJE GOS 

PREVERJANJE ŠPO 

PREVERJANJE DRU 
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 PREVERJANJE TIT 
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PREVERJANJE LUM 7 

PREVERJANJE NIT 7  
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OCENJEVANJE DRU 7 

PREVERJANJE TJA 

PREVERJANJE GUM 
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OCENJEVANJE DRU 7 

TIT -  IZDELAJ PLAKAT ZA 

OCENO 

11  

GOS OCENJEVANJE 

PREVERJANJE NAR 

 

ŠPORT- dnevnik vadbe 
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PREVERJANJE SLJ 

PREVERJANJE TIT  
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OCENJEVANJE TJA 

OCENJEVANJE LUM 

  

PREVERJANJE IZPŠ  
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OCENJEVANJE NAR  

 

 

ŠPORT- dnevnik vadbe 
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TIT- OCENJEVANJE 

  

 

ŠPORT- dnevnik vadbe 
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ŠPORT- dnevnik vadbe 
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PREVERJANJE MAT  
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OCENJEVANJE IZPŠ  

OCENJEVANJE GUM 
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OCENJEVANJE SLJ 

ŠPORT- dnevnik vadbe 
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OCENJEVANJE MAT  

OCENJEVANJE ŠPORT 

(dnevnik vadbe) 
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OCENJEVANJE MAT  
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 V TOREK, 19. 5. 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. MATEMATIKA  

2. SLOVENŠČINA 

3. TIT 

 

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. 



MATEMATIKA 

V prilogi je preverjanje znanja in kriteriji . Reši PREVERJANJE ZNANJA in se uči. 

V četrtek si vprašan.  

Nekatere naloge rešuješ ustno, druge zapiši v zvezek.  

Pokličem te, da se pogovoriva o tem, koliko razumeš učno snov.  

 

SLOVENŠČINA 

 

Ponavljamo za ocenjevanje znanja.  

 

Samostalnike daj v kategorije (oseba, predmet, žival …). 

natakar, veselje, učenje, jež, steklenica, oblak, sestra, trava, krokodil 

 

Samostalnikom določi spol (moški, ženski, srednji). 

veter, glasba, marelica, meso, gledališče, vrt, okno, metla 

 

Samostalnike postavi v dvojino in množino. 

opica, metulj, glasbilo, skodelica, lepilo, telefon 

 

Samostalnikom dodaj 3 pridevnike (kakšen?). 

vrt, miza, učitelj, kolo 

 

ŠE ENKRAT SI PREGLEJ MISELNE VZORCE IN PREBERI ZGODBE. 



 

 

TIT (Simon, Dušan in Tim) 

Rjavenje 

(Naslov zapiši v zvezek) 

Zapiši v zvezek: 

Rjavenje je rjavkasta plast, ki se pojavi na starejših železnih predmetih. Rja 

razjeda železo. Nastane zaradi naravnih vplivov. To so: kisik, vlaga, soli in 

kisline.  

 

Razmisli! 

Pozimi ceste posipavajo s soljo. Sol poleg vlage dodatno pospešuje rjavenje. 

Zato takšne razmere dolgoročno niso dobre za avtomobile.  



 

Zaščita železa pred rjo 

(Podnaslov zapiši v zvezek) 

Zapiši v zvezek:  

Bistvo zaščite železa pred rjo je preprečevanje dostopa kisika, vlage, soli in 

kislin do površine železa. Zato železo prevlečemo z neprepustnimi 

prevlekami.  Poleg teh, lahko železu primešamo druge kovine in dobimo 

nerjavna jekla. Iz teh izdelujejo jedilni pribor, posode in druge izdelke. O 

»mešanju« kovin se bomo učili drugo leto ... 

Emajliranje: 

Je postopek zaščite pred rjo, pri katerem železo pomočijo v maso 

steklenega prahu in barv. Nato sledi žganje pri visokih temperaturah. 

 

Da bo snov malce bolj zanimiva, si na spodnji povezavi oglej obnovo 

avtomobila, ki ga je načela rja: 

https://www.youtube.com/watch?v=SIns9FIu5Pk 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SIns9FIu5Pk

