
UČENEC 7. RAZREDA 

 V ČETRTEK, 16. 4. 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 

Prebral si ljudsko pripoved o kralju Matjažu.  

Kdo je glavna oseba v pripovedki? 

Kdaj in kje se dogaja zgodba? 

Kako si sledijo dogodki? Povedi postavi v pravilni vrstni red in jih ilustriraj. 

Spomni se, kako smo tako ilustrirali Bratovščino Sinjega galeba.       

 ·       Kralja Matjaža je skrila skala in tam počiva, dokler mu brada ne zraste 9x 
okoli mize. 

·       Napadli so ga ljubosumni sovražniki. 

·       Kovač je našel votlino kralja Matjaža. 

·       Kralj Matjaž je bil dober slovenski kralj. 

·       Vzel je mošnjo zlatnikov in postal bogat. 

·       Kralj Matjaž se je pogumno bojeval s sovražniki. 

 



DRUŽBOSLOVJE  

Prepiši (ali izreži in nalepi) v zvezek DRU in 3 krat glasno beri 

PRAZGODOVINA 

KAMENA DOBA KOVINSKA DOBA 

                                                ↙ 

                                                            ILIRI IN KELTI NA NAŠIH TLEH 

V preteklosti je bilo naše ozemlje naseljeno le ob 
REKAH. 

Tam so se na koncu KOVINSKE DOBE naselili 
ILIRI. Pozneje so med njih prišli še KELTI. 

KELTI so bili BOJEVNIKI in POLJEDELCI. 

Odkrili so nahajališča ŽELEZOVE rude. Keltski 
kovači  so znali obdelovati zlato, bron in železo. 

Tudi VAŠKA SITULA  je iz teh časov. 

Živeli so na hribu. Ogradili so se z okopi iz zemlje. 
Naredili so GRADIŠČA. 

 

ANGLEŠČINA 

Reši nalogo v delovnem zvezku: 

Stran 83/104 

Prvi osebi, ki ima rojstni dan v tem letu, izdelaj voščilnico za rojstni dan. Navodila 

najdeš v učbeniku na strani 70. Voščilnico izpolni v angleškem jeziku. 

Ko končaš z delom za angleščino, mi vse, kar si danes naredil, pošlji na moj 
naslov jana.vranesic@gmail.com. Na ta naslov mi piši tudi, če rabiš mojo 
pomoč. 

 



GLASBENA UMETNOST in ŠPORT 

Naučite se korake do 1. minute (1:00). Če nimate okvirja, lahko plešete 
tudi brez. Ples bo verjetno za oceno, ko se vrnemo v šolo. 

https://www.youtube.com/watch?v=jkC0zMiyqlk 

Za sprostitev lahko naredite tudi nekaj vaj z žogico: 

https://www.youtube.com/watch?v=wYDAYLNc7fI 

GLASBENA UMETNOST: 

Rap pesem NAJBOLJŠI RAZRED 

Dragi učenci! 

Danes boste postali pravi pisci besedil. Ker bo kmalu konec šolskega leta in z 
njim valeta, bomo skupaj ustvarili RAP pesem, ki bo govorila o vas.  

Ponovimo: 

Kaj je sploh RAP? 

Rap je glasbena zvrst. Besedilo se ne poje ampak govori. 

Pri besedilu sta zelo pomemba rima in ritem. 

 Primer rap pesmi najdete na tej povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=tlRDqc5Go4k 

  

Tako…lotimo se dela…najprej razmislite o čem boste pisali. 

-         Lahko pišete zakaj ste najboljši (se dobro učite, kuhate, telovadite,…). 

-         Lahko se navežete na prijateljstvo, ljubezen,… 

 

Na tej povezavi najdete rap ritem, ki vam bo v pomoč pri ustvarjanju: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=58&v=HCFGd5WEBnU&fe
ature=emb_logo 
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Ko ustvarite nekaj rim (ne cele pesmi), jih pošljite meni ali učiteljici Moniki. Iz 
vseh dobljenih pesmi bomo skupaj sestavili eno z naslovom NAJBOLJŠI 
RAZRED. 

Uspešno ustvarjanje vam želim! 

 


