
UČENJE NA DOMU – 7. A-razred 
 

V iskanju ustrezne oblike učenja na domu smo za vas pripravili tedensko preglednico nalog, ki naj bi jih opravili v tekočem tednu. 
Vam pa prepuščamo odločitev, kako boste zadolžitve opravili (npr. lahko se odločite, da se en dan bolj posvetite enemu predmetu, lahko pa jih 
med seboj kombinirate, kar vam bolj ustreza).  V zadnji koloni pa je prostor za samovrednotenje, in sicer preverite, v kolkšni meri ste cilj 
dosegli. Vsak petek učenci od 1. do 5. razreda  sporočite razredniku po elektronski pošti, v kolikšni meri ste cilje dosegli, učenci od 6.–9. razreda 
pa učitelju, ki predmet poučuje. Ni potrebno, da podatke sporočite, kot je zapisano v tabeli, ampak je način in oblika prepuščena vam.      

 
TEDENSKI NAČRT DELA ZA 7. A 

7. A PREDMET NALOGE CILJI KAKO MI 
JE ŠLO 

         
 

S L J 

- Preberem pesem Pegam in Lambergar in naredim naloge, 
povezane z besedilom. 
- Naučim se, kaj je romanca. 
- Ponovim značilnosti ljudske pesmi. 
- V zvezek naredim izpiske. 
- Izberem nalogo, jo naredim in pošljem učiteljici po e-pošti do 
20. 4. 2020.  
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/SLJ_7a_05_01.pdf  
 
DOPOLNILNI POUK SLJ 
- Rešujem naloge o samostalniku TUKAJ 
 
DODATNI POUK SLJ 
Glej navodila prejšnjega tedna, ki so objavljena na šolski spletni 
strani. 

Moram znati: Dodatno znanje (če 
želim): 

 

- Ločim glavno in 
stranske osebe.  
- Prepoznam temo 
besedila. 
- Prepoznam sporočilo 
besedila. 
- Napisati znam 
obnovo prebranega 
besedila.  
- Določiti znam 
književni prostor in 
čas. 
- Poznam značilnosti 
romance,  
- Poznam značilnosti 
ljudske pesmi. 

- Primerjam 
književne osebe 
med sabo. 
- Primerjam 
književno osebo z 
osebami iz drugih 
besedil. 
- Naredim še 
kakšno nalogo 
izmed predlaganih. 
 
 



  

MAT V 5. delu samostojnega delovnega zvezka predelaj v 12. 
poglavju OBDELAVA PODATKOV naslednje vsebine:  
6. DREVESNI PRIKAZ 
Na strani 121, 122 in 123  si ogledaš rešene naloge. Temu 
narisanemu pravimo kombinatorično drevo. Reši naloge: 123/1 
( v besedilu je napaka, od LJ do RI se lahko pelje na tri načina, 
od RI do DU pa na dva), 124/2, 124/3, 125/4, 125/5, 125/6 
7. ARITMETIČNA SREDINA   
( POVPREČNA VREDNOST ) 
Na strani 126 si prebereš razlago in zapišeš v zvezek kaj je 
aritmetična sredina ̅ ( okvirčki ) in prepišeš rešeni primer s 
strani 127. 
Stvar je v tem, da sešteješ vse podatke in deliš s številom 
podatkov. 
Reši naloge 127/1, 127/2, 127/3 ( Pazi da sešteješ vse ocene. 
Odlično so pisali štirje zato seštevaš 5+5+5+5+….nadaljuješ še z 
ostalimi ocenami in deliš s številom vseh učencev.),  128/5, 
129/9, 130/10, 130/11.  

Do sobote 18. 04. mi pošlji sliko zapiskov v zvezku. Sporoči 
kako  je potekalo delo, kje so bile morebitne težave in 
koliko časa si potreboval v tem tednu za matematiko.  

 

- Grafično prikazati podatke z drevesom. 
- Zna izračunati aritmetično sredino. 

 

 

TJA -S pomočjo učiteljičinih rešitev pregledam naloge v DZ, str.131-
134. 
-Rešim nalogo 6ab, učb. str 124. Besedilo zapišem v zvezek. 
-Besedilo pošljem učiteljici po e-pošti do 20. 4. 2020. 
-Oblikujem zapiske v zvezek: Future:when; ;učb.str.124. 
-Rešim naloge v DZ, str. 135-137. 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/TJA_7a_05_01.pdf  
 
DODATNI POUK TJA 
Glej navodila prejšnjega tedna, objavljena na šolski spletni strani. 
 

 - Obliko prihodnjika z will znam uporabiti v 
povedih. 
 -Tvoriti in napisati znam smiselne povedi v 
prihodnjiku. 
-Znam uporabiti ustrezno besedišče in 
opisati svoje življenj v prihodnosti. 
-Znam uporabiti veznik when v povedih, z 
ustreznim časom. 
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GEO Preverim, če sem opravil vse naloge iz prejšnjega tedna. 
V delovnem zvezku str. 34 in 35 rešim vaji 49 in 50. 
 
Ponovim in utrdim znanje o Srednji Evropi. 
- Preberem besedilo v učbeniku od str. 36 do 55. 
- Preverim, če sem rešil vse naloge v delovnem zvezku pod 
naslovom Srednja Evropa, od str. 9 do 14. Dopolnim 
manjkajoče. 
- Rešitve preverim tukaj. 
 

- Utrdim znanje o Vzhodni Evropi in Severni 
Aziji. 
- Ponavljam in utrjujem znanje o Srednji 
Evropi. 
- Pripravljam se na preverjanje znanja o 
Srednji Evropi. 
 

 

 

DKE Preberem povzetek v SDZ-ju na str.53. 
 
Preverim, če sem rešil vse naloge v SDZ-ju pod naslovom 
SKUPNOST DRŽAVLJANOV REPUBLIKE SLOVENIJE (od str. 30 do 
57), še zlasti Utrjujemo znanje, na str. 54 in 55. 
Dopolnim manjkajoče. Preverim rešitve tukaj. 
 

- Ponavljam in utrjujem znanje o skupnosti 
državljanov Republike Slovenije. - 
Pripravljam se na preverjanje znanja. 

 

ZGO  - Ponovim, utrdim učno snov: Rimska država in imperij  (zapis 
in naloge v SDZ). 

    Rešitve SDZ in drugo 
gradivo:    https://www.devetletka.net/gradiva/zgodovina  (glej 
zgodovina 7).                      

 - Kratke predstavitve, izdelke, makete…, povezane s 
tematskim sklopom posredujem učitelju do 21.4.2020. 

 - Ponovim, utrdim in preverim usvojeno znanje tematskega 
sklopa Rimska država in Imperij. 

 - Rešim preizkus znanja Rimska država in imperij (test se 
nahaja v povezavi) 

    Preverjanje: 

- Utrdim, ponovim znaje tematskega sklopa 
Rimska država in imperij. 
 
- Ohranjanje stikov z učiteljem. 

 



http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/ZGO_7r_05_01.docx  
 
 - Spremljam oddaje z zgodovinskimi temami na TV, raziskujem 
po svetovnem spletu. 
- Sem v stiku z učiteljem. 
- Sledim navodilom na šolski spletni strani. 
 

LUM Likovna naloga: OBLIKOVANJE BARVNE KOMPOZICIJE- BARVNA 
UBRANOST - harmonija (glej likovna umetnost - naloga 
24.3.202 – šolska spletna strani). 
- Sem v stiku z učiteljem. 
- Sledim navodilom na šolski spletni strani. 
 

-Oblikujem sliko po pravilih barvne 
harmonije. 
- Učitelju posredujem fotografijo likovne 
naloge do 21.4.2020. 
- Ohranjanje stikov z učiteljem. 

 

TIT Izziv številka 2:  
Naloga: 
Iz odpadne plastenke, papirnatega valja, na katerem je bil navit 
toaletni papir ali papirnata brisača, steklenega kozarca, v 
katerem je bila marmelada, ali kaj drugega izdelamo posodo za 
svinčnike. Lahko jo pobarvamo oblečete s papirjem, blagom, 
vrvjo…naloga časovno ni omejena, izdelek fotografiram in ga 
pošljem učiteljici na e naslov. 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/TIT_7ab_05_01.pdf  
 

- koristno uporabim odpadna gradiva, ki jih 
imamo doma. 

 

 

ŠPO Opravi trening krepilnih vaj , pomagaj si z navodili objavljenimi 
na spletu: 
za dekleta      
https://www.youtube.com/watch?v=UBMk30rjy0o 
za fante          
https://www.youtube.com/watch?v=IeGrTqW5lek 
- Izberi si svojih 10 vaj (3 za noge, 2 za roke, 2 za trebuh, 2 za 
hrbet, 1 za zadnjico), ki so ti najbolj všeč. Vsako vajo od 10, ki si 
si jo izbral, naredi po principu obhodne vadbe (40s dela, 20s 
počitka) 

Opravim trening 
krepilnih vaj. 
- Pred treningom 
opravim kompleks 
gimnastičnih vaj. 
- Izberem si svojih 10 
vaj in jih poimenujem. 
- Pravilno si izmerim 
srčni utrip pred in po 
končani vadbi in ga 

-V dnevnik  napiši, 
krepitvi katere 
mišice je vaja 
namenjena. 
 

 



- Tvoj trening krepitve nog, rok in trupa ponoviš 2x zapored. 
- Poimenuj vaje na svoj način in ugotovi za katere mišične 
skupine so. 
- Izmeri  si srčni utrip pred in po vadbi.  
- Zapiši število srčnega utripa v dnevnik športnih aktivnosti. 

zapišem v dnevnik 
športnih aktivnosti. 
- Po vadbi opravim 
raztezne vaje. 
 

GUM Se razgibavam ob glasbi. 
Ustvarjam z interaktivnim programom Incredibox (podrobna 
navodila so v prilogi) 
Ustvarjeno gradivo posredujem učiteljici glasbe do 20.4. 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/GUM_7ab_05_priloga.pdf  

Razvijanje ritmičnega posluha. 
Gibalno izražanje ob glasbi. 
Spodbujanje ustvarjalnega dela in dobrega 
počutja ob glasbi. 
Vzpostavitev stika z učiteljico preko 
elektronske pošte. 

 

 

NAR Navodila 1 : Učna tema-Utrjevanje poglavja MORJE 
-po navodilih učiteljice rešim oba priložena učna lista 
- do petka, 17.3.2020 pošljem rešitve učnih listov 
 
Navodila 2: Predstavitev živali 
- seznanim se z navodili za predstavitev živali 
-seznanim se s kriteriji ocenjevanja predstavitve 
-seznamim se z roki za oddajo predstavitve 
- v tem času se že posvetim iskanju informacij, slikovnega 
gradiva za svojo predstavitev 

-utrdim  znanje iz poglavja MORJE (UL) 
-razvijam samostojnost pri delu-iščem 
informacije za svojo predstavitev(splet, 
učbeniki, leksikoni 
-znam opredeliti bistvene značilnosti iz 
obsežne teorije. 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/NAR_7ab_05_01.pdf  
 
 
 

 

FI 1 - Preberem razlago snovi v gradivu. 
- V zvezek prepišem tabelsko sliko iz gradiva. 
- Zapišem, kaj imam oblečeno. 
- Nalogo  pošljem učiteljici po e-pošti do petka, 17. 4. 2020. 
- Poslušam pesem, ki jo je učiteljica predlagala v gradivu 
(dodatna naloga). 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/FI1_7ab_05_01.pdf  
 

Moram znati: 
- Ponovim oblačila. 
- Utrjujem spreganje glagoov na -er. 
- Naučim se povedati, kaj imam oblečeno. 
 
Če želim dodatno znanje: 
- Spoznavam francosko glasbo. 
- Vadim slušno razumevanje. 
 

 



NI 1 1. Zanikanje (nicht/kein).  
 
2. Barve. 

- ponovitev zanikanja »nicht/kein« 
(znam pravilno zanikati ) 
- ponovitev ter utrditev besedišča: barve 

 

3. Opis živali. Besedilo (preberi, odgovori). 
 
4. Opis lastne/izmišljene živali. 

- razumem besedišče 
- pravilno odgovorim na vprašanja 
 
- ponovim ter utrdim besedišče (živali) 
- znam opisati žival 
 

ŠAO    
SPH -Izberite si poljuben recept za jed (na spletnih straneh ali zanje 

povprašajte starše), zapišite sestavine in postopke priprave, 
nato se skupaj s starši naloge lotite na praktičen način, kot 
pomoč pri gospodinjah opravilih.  
- Upoštevajte vse higienske norme in priporočila. 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-
9/SPH_154_7A7B8A8B_05_01.pdf  
 

Moram znati: 
- poiskati recept in izbrati sestavine za 
pripravo živila. 
Dodatno znanje (če želim): 
pomagate lahko tudi pri ostalih 
gospodinjskih opravilih – sesanje, 
pospravljanje/zlaganje perila, ipd. 

 

GKL Po navodilu učiteljice se vživim v književno osebo in posnamem 
filmček. Učiteljici izdelek pošljem. 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/GKL_7ab_05_01.pdf  

Znam narediti povzetek dogajanja, izbrati 
kostume, se vživeti v književno osebo. 
 

 

FIE Preberem, razmišljam in zapišem ideje in misli o zapisanem 
izreku. 
Skušam rešiti uganko. 
Misli in rešitev uganke pošljem učiteljici do 17. 4. 2020. 
 
http://www2.arnes.si/~scof/vsebine_7-9/FIE_7a_05_01.pdf  

Izrazim (kritično) 
mnenje do 
zapisanega. 

Poznam življenje in 
delo filozofa Bianta. 
Rešim uganko. 

 

OGU-1 Zapišem seznam vsaj 3 predmetov, ki jih imamo doma in so 
narejeni iz umetnih mas. Zapišem, v čem je prednost, da so 
narejeni iz umetnih mas? Iz katerih naravnih materialov bi 

-spoznam prednost predmetov, ki so 
izdelani iz umetnih mas,  
-ugotovim, da vsak izdelek ne more biti iz 
naravnih materialov 

 



 
 

lahko bili narejeni? Odgovore pošljem učiteljici na njen e naslov 
do 17. 4. 2020. 

 

LS 1  
 
 

  

ŠSP - Seznani se z novim, zanimivim športom 
- Poglej si kaj je Ultimate frizbi: 
https://www.youtube.com/watch?v=m7D6m_i0MJw 
https://www.youtube.com/watch?v=JXTkZ58TV-8 
https://www.youtube.com/watch?v=FstLvVpmzN8 
- Oglej si pravo tekmo v frizbiju: 
https://www.youtube.com/watch?v=kzOFaUac1dQ 
- Če imaš doma frizbi, pojdi na travnik in se preizkusi. 
 

- Seznanim se z novim športom. 
- Ogledam si posnetke na povezavah. 
- V dnevnik športnih aktivnosti zapišem 5 
novih spoznanj o tem športu. 
 

 

 MAT-DOP Reši kakšno nalogo iz seštevanja in odštevanja ulomkov z 
enakimi in z različnimi imenovalci. 
Naloge lahko rešuješ na interaktivni spletni strani  
interaktivne-vaje.si , vendar svetujem, da si nato kakšen primer 
prepišeš v zvezek. 
https://interaktivne-vaje.si/matematika/ulomki/ulomki7.html  
 
Naloga iz preverjanja razumevanja seštevanja in odštevanja 
ulomkov se odpre v Excelu, kjer omogočiš makre in je možna 
tudi povratna informacija o pravilnem rezultatu. 
 
Rešuj tudi naloge za nazaj iz delovnih zvezkov. 
Če ti kakšen primer ne bo šel, mi lahko pišeš na e-mail naslov 
sandi.cof@guest.arnes.si . Možno je tudi, da vzpostavimo 
videokonferenco (npr. v petek ob 14h) preko programa ZOOM. 
 

 znam sešteti, odšteti ulomke z enakimi 
imenovalci 

 znam sešteti, odšteti ulomke z različnimi 
imenovalce 

 znam poiskati najmanjši skupni 
imenovalec ulomkov  
(najmanjši skupni večkratnik imenovalcev) 

 

 


