
UČENEC 7. RAZREDA 

 V ČETRTEK 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. SLOVENŠČINA 
 

2. DRUŽBOSLOVJE  
 ANGLEŠČINA  
 

3. GLASBENA UMETNOST 
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. 

SLOVENŠČINA 

·       Vsako kitico basni Volk in jagnje obnovi s svojimi besedami. Lahko 
zapišeš samo 1 poved o tej kitici, o čem govori. 

 ·       Pesem se malce razlikuje od zgodbice, ki smo jo prebrali prejšnji teden. Ali 
lahko ugotoviš 3 razlike med Ezopovo in Krilovo basnijo? 

(namigi: ali je basen pesem ali zgodba, kaj je volk očital jagenjčku, kdaj naj bi mu kalil vodo) 

EZOPOVA BASEN KRILOVA BASEN 

    

    

    

 

·    V basni je volk izvajal nasilje nad ubogim jagenjčkom. Ali si ti kdaj sam 
bil v vlogi žrtve? Se je kdo spravljal nate? Si videl koga, ki go ga drugi 
tepli? Kako si se počutil? Kako si rešil situacijo? Napiši o tem vsaj 6 
povedi. 



 

DRUŽBOSLOVJE IN  ANGLEŠČINA  

Zapiši v zvezek DRU:                      VAŠKA SITULA 

Pomembna najdba iz obdobja PRAZGODOVINE:  

Okrašena posoda za pitje ob  obredih (človeške in živalske podobe, ki kažejo 
dogodke v življenju).         (namesto slike  skiciraj situlo) 

 

NASTANEK: 

5. stoletje pred našim štetjem 

v začetku železne dobe 

KRAJ: VAČE pri LITIJI 

MATERIAL : bron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opiši prazgodovinskega moškega in žensko v kameni dobi v angleščini. 

  

Opiši prazgodovinskega moškega in žensko. Izberi nekatere povedi spodaj in 

jih prepiši v zvezek od angleščine. 

He has got ….      She has got …     3 stavke za moškega in tri za žensko. 

He has got brown eyes. 

He has got blue eyes. 

He has got brown hair. 

He has got blond hair. 

He is tall./He is short. 

She has got green eyes. 

She has got black eyes. 

She has got grey hair. 

She has got red hair. 

She is tall./She is short. 

 

  



 

GLASBENA UMETNOST in ŠPORT 
 

V primeru lepega vremena ponovi metodo Fartlek, ki si  jo izvajal v 
ponedeljek (povečaj težavnost - teči dlje, naredi več počepov…)! 
 
Po končanem treningu se sproščaj ob glasbi na tej povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=vBGaDlBSik4 
 

*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 odmora. 

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