
UČENCI 7. RAZREDA: V ČETRTEK imaš na urniku: 

SLJ DRU GUM TJA DRU DOD/DOP 

Z DELOM ZAČNI ČIM BOLJ ZGODAJ, DA TI BO OSTALO ČIM VEČ PROSTEGA ČASA.  

Razredničarko lahko pokličeš od  10.00 – 13. 00. V primeru, da ne pokličeš, te po 13. uri 

pokliče razredničarka, da vidi kako in koliko si opravil s šolskim delom.  

Vrstni red predmetov si lahko zamenjaš, glej pa, da boš isti dan opravil vse naloge. 

SLOVENŠČINA 
 
 

Napiši Napiši vsaj 30 povedi, kaj počnejo ljudje na sliki. Povedi naj bodo DOLGE! 
 

 

  



 

DRUŽBOSLOVJE 
 

POTREBOVAL BOŠ UČBENIK DRUŽBOSLOVJE 7 
OGLEJ SI STR. 100, 101 – preberi poglavje ZGODOVINSKA OBDOBJA IN SI OGLEJ SLIKE 
 

   
 

 
 
 
SPODNJE BESEDILO PREPIŠI V ZVEZEK 

OBDOBJA V ZGODOVINI 
Preteklost imenujemo tudi zgodovina.  
Zgodovina nam pripoveduje,  kaj se je v daljni ali bližnji preteklosti dogajalo, kako so ljudje 
nekoč živeli,  s čim so se ukvarjali ... 
 
ZGODOVINAR je človek – oseba, ki preučuje zgodovino. 
Naloga zgodovinarjev je, da bi preteklost prikazali čim bolj resnično.  
 
Preteklost lahko razdelimo na ZGODOVINSKA OBDOBJA.  
• Prazgodovina  
• Stari vek   
• Srednji vek  
• Novi vek  



ZGODOVINSKI VIRI 
 

Zgodovino spoznavamo preko zgodovinski virov. 
  

1. Pisni (KNJIGE, PLAKATI, LISTINE, ČASOPISI, RAZGLEDNICE, NAPISI NA STENI …) 
2. Materiali VIRI (ORODJE, OROŽJE, POHIŠTVO, OKOSTJE, STAVBE …) 
3. Ustni VIRI (ZGODBE, LJUDSKE PESMI, OBIČAJI, NAVADE, LEGENDE, ŠEGE …? 

 
ARHEOLOG je človek, ki preučuje materialne vire.  
Zgodovino spoznavamo na podlagi zgodovinskih virov 

 

 

POTREBOVAL BOŠ UČBENIK DRUŽBOSLOVJE 7 
OGLEJ/PREBERI si  

str. 102 –preberi poglavje PRETEKLOST NAM RAZKRIVAJO ZGODOVINSKI VIRI,  
str. 103-105 - MATERIALNI SLEDOVI PRETEKLOST, PISNII SLEDOVI PRETEKLOST, USNI           
SLEDOVI PRETEKLOST 

.       

      
 



 
 

 

  



 

GLASBENA UMETNOST 
 

V zvezek zapiši velik naslov:  GLASBA RENESANSE 
Preberi in zapiši v zvezek: 
Glasba renesanse je svoj razcvet doživela v 16.stoletju.  
Renesansa pomeni ponovno rojstvo. 
Glavna predstavnika renesanse sta Orlando di Lasso in Giovanni Pierluigi da 
Palestrina. 
 
Zapiši podnaslov: JACOB  PETELIN GALLUS 
Preberi: 
Tudi Slovenci imamo pomembnega predstavnika renesančne glasbe, to je 
Jacobus Gallus Petelin. 

 
Točno mesto njegovega rojstva ni znano (ali Ribnica ali Idrija). V svoji drugi 
polovici življenja je živel in ustvarjal v Pragi, kjer je tudi umrl. 
Gallus je vse svoje skladbe napisal v latinskem jeziku.  
 
Najbolj znano delo je motet Ecce Quomodo Moritur Iustus. V prevodu to 
pomeni Glejte, kako umira pravični.  
Posnetek poslušaj na tej povezavi 
https://www.youtube.com/watch?v=mFBk1MGhYjE  ali pa v youtube 
vtipkaj Jacobus Gallus - Ecce, quomodo moritur iustus. 
 
Gallus je zapustil svetovno pomembne zbirke skladb: 

- Opus musicum, 
- Harmoniae morales, 
- Moralia. 

https://www.youtube.com/watch?v=mFBk1MGhYjE


Gallusova dela še danes izvajajo domači in tuji pevski zbori. Za vestno in 
večletno prepevanje in za druge glasbene dosežke pa glasbeniki lahko dobijo 
tudi Gallusovo priznanje.  
Po Gallusu se imenuje tudi največja dvorana v Sloveniji, ki je v Cankarjevem 
domu (Gallusova dvorana). 
 
Odgovori na vprašanja in jih zapiši v zvezek: 

1. Kdo je slovenski predstavnik renesančne glasbe? 
2. Kje se je rodil in kje je umrl? 
3. V katerem jeziku je Gallus pisal svoje skladbe? 
4. Katero je njegovo najbolj znano delo in zraven zapiši še slovenski 

prevod. 
5. Za kaj lahko glasbenik dobi Gallusovo priznanje? 
6. Kako se imenuje največja dvorana v Sloveniji? 

 

 

ANGLEŠČINA 
 

Rešite naloge v delovnem zvezku. 
s. 75 / naloga 92 
s. 76 / naloga 93, 94 
s. 77 / naloga 95, 96 
s. 78 / naloga 97 
 

Če česa ne boste vedeli, mi lahko pišete na jana.vranesic@gmail.com ali pa na facebook. 
Vesela bom tudi, če mi pošljete slike rešenih nalog.  
 

 

DOP/DODATNI POUK 
Če imaš možnost POIŠČI INTERAKTIVNE IGRA NA: 
Interakivne igre arnes – matematika 1 - 5 – merske enote – dolžina. Vadi merjenje, pretvarjanje. 
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