
UČENEC 7. RAZREDA 

 V PETEK 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 
 

2. MATEMATIKA IN  
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 
 

3. ŠPORT IN IZBIRNI 
 ŠPORT 

 

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 

Preberi povzetek učb. DRU str. 117 (glej spodaj) 

 
Naslov: PONAVLJANJE PRAZGODOVINE 

Odgovore zapiši v zvezek DRU v celih stavkih. 

Kako imenujemo najstarejše obdobje človekove zgodovine? 

Kateri viri govorijo o življenju v prazgodovini (3), daj primer? 



Kaj je pomagalo prazgodovinskemu človeku, da je preživel? 

Za kaj je uporabljal pestnjak? 

Katero najdišče, predmet poznaš iz obdobja kamene, kovinske dobe?  (poišči 

v učbeniku, spomni se posnetkov, svoje risbe)  

 

  



MATEMATIKA in TEHNIKA IN  TEHNOLOGIJA 

UČB str. 38 opazuj in preberi kaj je gram 

   Prepiši v zvezek:             1 dag = 10 g              

    

Starši so kupili več kot 1 kg šukne. 

Šunko, ki jo bom sam pojedel med prazniki bi tehtal z   dag. 

Težo nakita iz zlata tehtam z   g.               1 dag = 10 g 

V PRIMERU, DA IMAŠ ŽICO PRI NALOGI SPODAJ USTNO UGOTOVI IN ZAPIŠI 
KOLIKO TEHTA: 

• Kaj misliš, koliko tehta izdelek iz žice, ki si ga/ali ga boš naredil pri 
tehniki, če imaš žico (glej spodaj)? 

• Ali bi ga meril v gramih ali dekagramih. 

• Izdelek daj na kuhinjsko tehnico in stehtaj. Če tehnice nimaš, samo 
oceni težo.  

• Tehta _____ ___  

 

 

 

 

 



 

IZDELAVA IZDELKA: 

Poleg folije, s katero si oblikoval prejšnji teden, je tudi žica kovinska. Z žico si 

v preteklosti pri TIT  že delal. Tokrat boš iz nje izdelal Krono. Potreboval boš 

žico, ki je dovolj mehka, da jo lahko oblikuješ z rokami ter kombinirane 

klešče.  

Če doma nimaš žice ali orodja si izberi eno kovino iz razpredelnice, ki si jo v 

torek prepisal v zvezek in jo opiši (v zvezek). Pomagaj si z podatki na spletu.  

NAVODILA ZA DELO 

Najprej izdelaj bazo krone. Odmeri obseg svoje glave in odščipni ustrezen kos 

žice. Žica naj bo malenkost daljša. Kos žice spoji v krog, kot kaže slika. Bazo si 

nadeni na glavo in preveri, če ti ustreza. 

 

Po vzoru slike s kombiniranimi kleščami odščipni krajše kose žice in jih upogni 

tako, da bodo dobili obliko zoba. 



       

 

 

Kose žice, ki si jih oblikoval, vpni na bazo. Pri ovijanju žice si pomagaj s 

kombiniranimi kleščami. 

 



Krona je končana. Po želji lahko vrhove zobcev krone zaviješ, kakor kaže slika. 

 

IZDELKA NE POZABI POSLIKATI IN POSLATI RAZREDNIKU. 

 

POSEBNA VELIKONOČNA NALOGA:  

 
1. Poglej si na naslednji povezavi posnetek barvanja pirhov na naraven način. 

Tvoja naloga je, da se tudi sam preizkusiš v barvanju pirhov na enega od 

načinov. Izdelek na koncu poslikaj in pošlji sliko. 

● Povezava do posnetka za barvanje: 

https://www.youtube.com/watch?v=9LHrlmGPvlg 

 

 JAJCA  sem kuhal približno __________ 

OPAZUJ tudi  ČAS in druge KOLIČINE (prostornino) v posnetku spodaj oz. pri 
svojem delu. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9LHrlmGPvlg


 

ŠPORT IN IZBIRNI  ŠPORT 
 

V primeru lepega vremena ponovi metodo Fartlek, ki si  jo izvajal v 
ponedeljek in četrtek (povečaj težavnost - teči dlje, naredi več počepov…)! 

*V primeru slabega vremena si izberi 5 krepilnih vaj iz povezave spodaj - 
vsako vajo ponovi trikrat (primer: 3-krat 10 sklec). Med vsako vajo imej 
minuto ali dve odmora. 

https://www.youtube.com/watch?v=7spURPro47M&t=493s 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7spURPro47M&t=493s

