
UČENJE NA DOMU – 7. B-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 kolikšni meri ste cilj 
dosegli. Vsak petek učenci sporočite učitelju, ki posamezni predmet poučuje, v kolikšni meri ste cilje dosegli,. Ni potrebno, da podatke 
sporočite, kot je zapisano v tabeli, ampak je način in oblika prepuščena vam.      

 
TEDENSKI NAČRT DELA ZA 7. B  

7. B PREDMET NALOGE CILJI KAKO MI JE ŠLO 
 J    K    L 

  

S L J 

Naredim izdelek za bralni klub na daljavo 
po priloženih navodilih, objavljenih na 
spletu. 
- Iz različnih materialov izdelam sobo 
glavnega junaka iz prebrane knjige. ALI 
Izdelam izdelek po lastni izbiri, ki je 
povezan s prebrano knjigo. 
-Izdelam in izpolnem spremljevalno 
knjižico. 
- Fotografiram svoj izdelek. 
- Pošljem ga učiteljici po e-pošti do     10. 
4. 2020.  

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. 
- Utemeljim mnenje o   knjigi. 

- Primerjam književne 
osebe med sabo. 
- Primerjam književno 
osebo z osebami iz drugih 
besedil. 

M A T  
1. Mreža geometrijskih teles 
Pri pisanju povzetka v zvezek si 
pomagamo z vprašanji: 
1. Kako nastane mreža geometrijskega 
telesa?  
2. Iz česa so sestavljene mreže 
geometrijskih teles?  

 
- poznam pojem mreže telesa, 
- vem,  kako je mreža sestavljena, 
- poznam vrste teles. 
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3. V kateri dve večji skupini ločimo 
geometrijska telesa?  
4. Katero  je telo oglato in katero je 
okroglo?  
5. V kateri podskupini delimo oglata 
telesa?  
6. Nariši in opiši pokončno prizmo.  
7. Nariši in opiši pokončno piramido. 
 
2. Mreža geometrijskih teles 
Pri pisanju povzetka si pomagam z 
vprašanji: 
1. Kaj je površina telesa?  
2. Kaj je plašč telesa?  
3. Kaj je prizma? Katere prizme poznamo?  
4. Nariši mrežo kocke, katere stranica 
meri 4 cm.  
5. Nariši mrežo kvadra z dolžino 4 cm, 
širino 5 cm in višino 6 cm.  
6. Nariši mrežo pravilne tristrane prizme. 
Naj ti bo mreža v pomoč pri izdelavi tega 
telesa. Mere zanj si izberi sam.   
Naloge 4, 5 in 6 poslikamo in pošljemo 
učiteljici na e naslov, do srede 8. 4. 2020 
 
 
3. Reševanje nalog 
Rešujemo naloge v SDZ na str.81-86, 
sodelujem s sošolci in učiteljico preko e 
pošte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- poznam pojem mreže telesa, 
- vem, kako je mreža sestavljena,  
- poznam vrste teles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- moram znati rešiti naloge osnovnega tipa ( vse 
na str.81, naloga 8 na str.83) 

ostale naloge rešim, kolikor znam, označim si tiste, ki so mi 
povzročale težave,  
 
 
 



T J A Utrjujem uporabo prihodnjika po 
navodilih, objavljenih na spletu. 
-S pomočjo rešitev pregledam naloge v 
DZ, str.130-133. 
-Rešim nalogo b, učb. str 122. 
-Rešim naloge v DZ, str. 134. 
-Rešim naloge, ki so v priponki.   
-Pošljem jih učiteljici po e-pošti do  
15. 4. 2020. 
 

 

Moram znati: Dodatno znanje (če želim):  

-Prepoznam slovničo obliko 
prihodnjika Will Future. 
-Znam obliko prihodnjika 
uporabiti v povedih. 
-Znam tvoriti in zapisati 
smiselne povedi v 
prihodnjiku. 
-Znam uporabiti ustrezno 
besedišče za opis življenja v 
prihodnosti. 
 

-Napišem sestavek o 
pustolovščini v prihodnosti. 

GEO - Preverim, če sem opravil vse naloge iz 
prejšnjega tedna. 
- Preberem predelano snov v učbeniku (do 
gospodarstva), od str. 94, do str. 103.  
- Na str. 31 v delovnem zvezku rešim vajo 
45, nadaljujem na str. 32 z vajo 46 ter 
zaključim na str. 33 z vajo 47. 
 Preberem besedil v učbeniku od str. 104 
do str. 105, pod naslovom Posebnosti 
gospodarskega razvoja. 
- Preverim rešitve v delovnem zvezku, od 
vaje 44 do vaje 47. 
- Dopolnim tabelo po navodilih in jo 
zapišem v zvezek. 
- Rešim vajo 48 v delovnem zvezku na str. 
33. 
 
 
 
 

Utrdim znanje o Vzhodni Evropi in Severni Aziji. 
 
- Znam našteti prednosti in slabosti za razvoj kmetijstva. 
- S pomočjo gospodarske karte znam našteti glavne 
naravne vire in sklepati o možnostih gospodarskega 
razvoja. 
- Znam opisati različne oblike prometa, značilne za 
Vzhodno Evropo in Severno Azijo. 

 



DKE Preverim rešitve v SDZ-ju na str. 69, 71 in 
72. 
V SDZ-ju na strani 72 preberem besedilo 
na levi strani pod naslovom Ali veš?  
Nadaljujem z branjem besedil pod 
naslovom S čim smo lahko zadovoljni? in  
Primeri kršenja človekovih pravic po 
svetu. 
V zvezek napišem odgovore na vprašanja 
v navodilih. 
Rešim še nalogo 2 v SDZ-ju na str. 73.  
S pomočjo SDZ str. 74 in 75 opišem  
primere kršitev in pozitivne premike pri 
varovanju človekovih pravic v Sloveniji. 
Rešim naloge 1, 2 in 3 na str. 74 in 75. 

Naštejem nekaj uspehov na področju varovanja človekovih 
pravic.  
- Naštejem nekaj primerov kršenja človekovih pravic po 
svetu. 
- Navedem nekaj pozitivnih primerov uresničevanja 
človekovih pravic v Sloveniji. 
- Ugotavljam, koliko so človekove pravice uveljavljene v 
Republiki Sloveniji in primerja s stanjem po svetu.  
- Na primerih prepoznavam kršitve človekovih pravic v 
Sloveniji.  
 

 

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

- Kratke predstavitve, izdelke, makete…, 
povezane s tematskim sklopom 
posredujem učitelju do 22.4.2020. 

- Spremljam oddaje z zgodovinskimi 
temami na TV, raziskujem po svetovnem 
spletu. 

- Sem v stiku z učiteljem. 

- Sledim navodilom na šolski spletni 
strani. 

 

 

- Utrdim, ponovim znaje tematskega sklopa Rimska 
država in imperij. 
 

 



LUM 6.4.2020 do 20.4.2020 -  4 ure 

Likovna naloga: OBLIKOVANJE 
BARVNE KOMPOZICIJE- BARVNA 
UBRANOST (harmonija)             . 
(glej likovna umetnost - naloga 6.4.2020 
– 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 20.4.2020. 
 
 

 

TIT Izziv številka 2: 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 

-koristno uporabim odpadna gradiva, ki jih imamo doma  

ŠPO Opravi trening tabate , pomagaj si z 
navodili objavljenimi na spletu. 
- Izmeri  si srčni utrip pred in po vadbi. 
- Zapiši število srčnega utripa v dnevnik 
športnih aktivnosti. 

Opravi trening tabate s 
pomočjo navodil na spletu. 
- Pred treningom opravi 
kompleks gimnastičnih vaj. 
- Pravilno si izmeri srčni 
utrip pred in po končani 
vadbi in ga zapiši v dnevnik 
športnih aktivnosti. 
- Po vadbi opravi raztezne 
vaje. 

Challenge: zberite celotno 
družino v dnevno sobo, jo 
ogrejte, jim predstavite 
potek dela  in opravite 
štiriminutni trening, na 
koncu si vsi izmerite srčni 
utrip. 

 

GUM    



NAR PON, 6.4.2020 
Zapišem tabelsko sliko po priloženih 
navodilih na spletu. 
Preberem in si pogledam snov v učbeniku 
na strani 60, 61. 
Si pogledam videoposnetke na strani: 
https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-
nar7/#54 
Rešim naloge v Zvezku za aktivno učenje 
na strani 60,62 

  

PET, 10.4.2020 
Uvod- CELINSKE VODE 
Zapišem tabelsko sliko po priloženih 
navodilih na spletu. 
Rešim naloge v Zvezku za aktivno učenje 
na strani 64,65. 
Si pogledam videoposnetke na strani: 
https://www.irokusplus.si/vsebine/irp-
nar7/#58 

FI 1 - Učiteljici po e-pošti pošljem nalogo 
preteklega tedna (če tega še nisem storil). 
- V zvezek prepišem besedišče za oblačila 
in vadim izgovarjavo. 
- V zvezek prepišem tabelsko sliko iz 
gradiva. 

- Poslušam in pogledam posnetek v 
francoščini (dodatna naloga). 

Moram znati: 
- Ponovim nedoločni in določni člen. 
- Znam našteti nekaj oblačil. 
- Naučim se osnovno besedišče, povezano z veliko nočjo. 
- Snov povezujem z znanjem iz angleščine. 
- Spoznavam francoske navade in kulturo. 
Če želim dodatno znanje: 
- Razumem bistvo besedila v francoščini. 
- Vadim slušno razumevanje. 

 

NI 1 1. Glagol  »mögen« (marati).  
2. Trdilni stavek. 

- ponovitev že znanega glagola 
(modalni glagol, posebnost pri spreganju) 
- ponovitev razvrstitve stavčnih členov (trdilni stavek) 

 

1. Glagola »sein« (biti) in »haben« (imeti). 
2. Vprašalni stavek. 

- utrjevanje glagola »biti« in »imeti« 
- ponovitev:  vprašalni stavek 



 

ŠAO Odigram vsaj eno igro šaha z enim od 
svojih najbližjih, če ga kdo še ne zna, mu 
skušam razložiti osnovna pravila igre.  
Odigram vsaj eno igro šaha preko spleta. 

-obnovim pravila igre, treniram svoje možgane  

SPH    
GKL V berilu poiščem poljubno pesem, jo 

preberem ter si izpišem besede, ki bi jih 
lahko prikazal s pomočjo pantomime. 
Nekomu od domačih s pantomimo 
postopoma prikažem celotno pesem. 

S pantomimo oziroma gibom znam prikazati besede ali 
besedne zveze, tako da jih gledalec prepozna. 

 

LS 1    
ŠSP Preberi si kratko zgodovino o 

badmintonu. 
Preberi si osnove pravil badmintonske 
igre. 
Oglej si primere igre posameznikov in igro 
dvojic. 

Obnovim pravila igre in si jih zapomnim.  
-Če imam opremo, poskusim odigrati igro v paru. 
-Pogledam si posnetke igre vrhunskih igralcev. 
-V dnevnik športnih aktivnosti zapišem pet novih spoznanj 
o igri badmintona. 

 


