
7. a – 14. 4. 2020 
Pozdravljeni, sedmoajevci! Upam, da ste lepo preživeli praznike.  

Pred nami je nov teden, krajši za en dan, a prinaša tudi čas, ko bo treba začeti preverjati, 

koliko smo se naučili. Predlagam, da vsi preverite, pri katerih predmetih še niste česa oddal, 

predvsem pa preverite najprej sami svoje znanje. Če imate kje težave z razumevanjem, se 

povežite z učiteljem, vprašajte, prosite za pomoč … Večina vas pridno pošilja naloge, ni pa 

prav, da še vedno nimam od vseh naloge s kulturnega dne. Iz tega sklepam, da je podobno 

tudi pri drugih predmetih. Dajmo, 7. a, potrudimo se, ker zmoremo. Verjamem v vas. Pa ne 

ustrašite se, da je veliko strani – precej prostora zavzamejo rešitve in dva izbirna predmeta. 

 vaša razredničarka Justina Husu 

 

PREDURA – LIKOVNO SNOVANJE 
Likovna naloga: MODA IN KULTURA OBLAČENJA 

Pozdravljeni, učenci! 

Prejšnji teden smo začeli s KREIRANJEM modnih oblačil in dodatkov iz plastičnih vreč (za smeti),  

časopisa ali drugega materiala, ki ga imate doma. Danes delamo naprej. Če bo kdo, že danes ali v tem 

tednu končal z izdelkom, naj izdelek fotografira in mi posnetek pošlje. Naslednji teden še kreiramo 

oblačila. Lahko narediš več oblačil in modnih dodatkov. 

Naloga za danes: 

1. POGLEJ SPODAJ PRIMERE . 

2. PREMISLI IN SKICIRAJ SVOJO KREACIJO, če še nisi . 

3. KREIRAJ OBLAČILO IN MODNI DODATEK (torbica, šal, nakit..) 

4. PRAVOKOTNIK različnih dimenzij je osnova za večino kreacij.  

5. UMETNOST JE V NATANČNEM rezanju, pregibanju, gubanju in lepljenju z lepilnim 

trakom. 

6. LEPILNI TRAK UPORABI ZA SPAJANJE delov, namesto šivanja. Oblačilo delaj v 

velikosti, da boš ti oblekel, lahko pa za model prosiš brata ali sestro. 

7. DELO NAČRTUJ še za dve uri. Idejo si narisal že prejšnji teden. Danes začni izbirati 

vreče oz. material iz katerega boš kreiral ter začni rezati in sestavljati oblačilo oz. modni 

dodatek. 

8. KRITERIJI ZA VREDNOTENJE IZDELKOV: 

- ideja, izvirnost,  

- uporabnost (dovolj veliko oblačilo), 

- tehnična dovršenost, lepota izdelka. 

   6.  FOTOGRAFIRAJ  končan izdelek (lahko naslednji teden)  in mi posnetek pošlji na: 

anica.klobucar@os-smihel.si 

    

UŽIVAJ V KREIRANJU! 

mailto:anica.klobucar@os-smihel.si


1. URA – MATEMATIKA 

Utrjevanje računanja z odstotki 

 

Danes boš utrdil že pridobljeno znanje računanja s procenti. Priložen je učni list z nalogami. 

Naloge prepiši v zvezek in jih reši – kar pogumno, take naloge že obvladaš. 

Na mojo e-pošto sporočite pri katerih nalogah imaš težave in katere so to. 

Računala ob reševanju vaj ne uporabljaj! 

Ob nalogah mora obvezno biti postopek in odgovor. 

Naloge z * so zahtevnejše – le poskusi jih rešiti. 

Jutri dobite rešitve učnega lista. 

 

Čuvaj svoje zdravje in bodi doma!      

                                                                                                                                                                                       

NALOGE za UTRJEVANJE 15.ura 

 

 

                                                                                    REŠITVE 14. ure 
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15 % 180 % 9 % 129 % 206 % 

0,60·470=282 

0,1·470 =47 

Pohod 141 učencev 

141

470
= 30% 

15% od 200 € = 0,15 ·200 € = 30€ 

200 – 30 = 170€ 

 

a)     
2107

4900
 = 43 %          2107: 4900 = 0,43  

b) 0,17 · 51200 = 8704 

c) 
2552

2900
 = 0,88 = 88 %    2552 : 2900 = 0,88 

 

299,5€ = 300 € 



2. URA – ANGLEŠČINA 

Hello! How are you? Did you spend a nice Easter holiday with your family? 

I'm sure you also enjoy a free Monday. I know I did  Now, let's get on with 

our work! 

Nekateri učenci mi pridno pošiljate svoje naloge, od nekaterih pa zelo redko 

dobim kak odgovor in se očitno skrivate nekje v goščavi. Želim, da se tudi 

slednji malo bolj vestno lotite nalog za angleščino.  

Tako. Sprva naj podam dve možni rešitvi opisov poti. 

1) A: Excuse me, how do I get to the Courthouse? B: Go along Station Road till you come to 

some traffic lights. Turn left at the traffic lights and go past the Clothes shop till you come to 

a roundabout. Go straight on at the roundabout and over the bridge. The Courthouse is in 

London Road, opposite the prison. 

2) A: Excuse, is there a Clinic near here? B: Yes, there is. First (najprej), turn right. Then (Nato) 

go straight on, past the Castle Theatre and under the railway bridge. You will see the Clinic on 

the right, next to the Chemist's and opposite the Bus station.  

Danes nadaljujemo z vajami za orientacijo v mestu.  

1) Na povezavi (https://vocaroo.com/2Qh6m1h5qj1) boste poslušali, 4 primere, kako nekdo 

nekoga usmerja . Sledite torej slušnim navodilom in sproti glejte spodnji zemljevid. Na koncu 

vsakih navodil morate ugotoviti, kam je ta oseba prišla. Posnetek lahko poslušate do 

onemoglosti  

A) ______________ B) ______________ C)___________________ D) __________________ 

 

https://vocaroo.com/2Qh6m1h5qj1


2) Druga naloga je podobna prvi, le da tukaj vadite bralno razumevanje. Pri nalogi A tako 

preberite navodilo in nato napišite, kam ste na podlagi zemljevida prišli, pri nalogi B pa 

dopolnite pogovore z besedami iz okvirčka.  

Take care! 

3. URA – ZGODOVINA 
Kot ste zadnjič spoznali, je bila ena izmed posledic preseljevanja ljudstev spremenjen zemljevid 

Evrope na začetku srednjega veka. Območje zahodnega dela rimskega cesarstva so poselila in 

zavzela nova ljudstva, medtem ko je vzhodni del imperija obstajal še naprej. Spodaj si poglejte 

zemljevid Evrope v prvih stoletjih srednjega veka, kjer boste opazili novo veliko državo na 

območju bivšega Zahodnorimskega cesarstva.  



 

Gre za Frankovsko državo oziroma od 8. stoletja imenovano Karolinško državo, ki so jo 

ustanovili Franki (eno izmed germanskih plemen, ki ste jih spoznali zadnjič). Ni pa bila ta 

država edina, ki je nastala na ozemlju bivšega rimskega imperija. Mi se bomo osredotočili le na 

dve. 

V zvezek napišite naslov: Srednjeveške države in si preberite strani 91 in 92 v učbeniku. Nato 

prepišite spodnje krepko označeno besedilo. 

1. Karolinška država: 

 nastala iz frankovske države; 
 ustanovil jo je Karel Veliki (8. stoletje); 
 bila je največja država na zahodu Evrope;  
 leta 843 je bila razdeljena med tri Karlove sinove.  

 

Karel Veliki (747 – 814) velja za najpomembnejšega vladarja v tem obdobju, leta 800 je bil s 

strani papeža celo okronan za rimskega cesarja. 

V učbeniku ste v zelenem okvirčku na strani 91 zasledili obseg Karolinške države v času Karla 

Velikega, kar lahko vidite tudi na zgornjem zemljevidu (tudi v učb. na strani 86).  

2. Papeška država: 

 nastala v 8. stoletju, ko je Pipin Mali (oče Karla Velikega) 
papežu podelil ozemlje v srednji Italiji.  



 

 

Papeška država je včasih obsegala precej več ozemlja 

kot danes (Vatikan), kar lahko opazite na sliki desno. 

Papež in krščanska cerkev sta ostala pomemben 

dejavnik tudi po priselitvi novih ljudstev v srednjo in 

zahodno Evropo. Je pa zaradi vse večjih razlik med 

cerkvijo na zahodu in vzhodu (Vzhodnorimsko 

cesarstvo) leta 1054 prišlo do velike spremembe znotraj 

krščanske veroizpovedi. 

V učbeniku poiščite odgovor na to, kaj je bila ta pomembna prelomnica v zgodovini krščanstva 

in ga zapišite v zvezek. 

Rešite še 1. nalogo v DZ na strani 71 (pobarvajte ozemlje Karolinške države). 

 

4. URA – SLOVENŠČINA 
Upam, da ste lepo preživeli velikonočne praznike in se odpočili. Morda je koga od 6, ki mi še 

niste poslali svoje basni, zanjo navdušil velikonočni zajček in bo danes priromala do mene.   

 

NAVODILA 
Danes boš rešil/a naloge, s katerimi boš utrdil/a svoje znanje. Predlagam ti, da najprej naloge 

rešuješ brez pomoči zvezka, berila, DZ. Če česa ne znaš, si zapiši v zvezek, kaj se moraš še 

naučiti, šele nato si pomagaj z gradivi – morda je dobro, da z barvami ločiš, kaj si znal/a in 

kaj si rešil/a s pomočjo gradiv.  

 

REŠI NALOGE (Lahko rešuješ na natisnjene liste in jih nalepiš v zvezek ali rešuješ vse 

v zvezek.): 

 

1. Vstavi pravilno obliko samostalnika v oklepaju. 

Z (Matjaž) ______________in (Janez)___________________ pojdem na morje. Pred dvema 

(mesec) ____________________ sem obiskal teto iz Ljubljane. Na izletu si ni ogledal niti 

enega (grad) __________________. Matic se je s (koš) __________________ na hrbtu 

odpravil v gozd. Starši so na govorilnih urah govorili o svojih (otrok) __________________. 

Ali poznaš (Anže Mali) _________________________________? Pred (cerkev) 

__________________ so se igrali vaški dečki. Prijazni (gospa)  ___________________ je veter 

odnesel klobuček. Ali sem vam predstavil svojo (hči) _________________? Ana je svojo (mati) 

__________________ povabila v gledališče. Tudi moja mama je darovalka (kri) 

_____________. Pravijo, da jim primanjkuje (sedlo) ________________ za konje in da je treba 

popraviti nekaj (okno) _____________ na gospodarskih (poslopje) ___________________. Ob 

lepem (vreme) ___________________ se je vozil s (kolo) ___________________.  Iz Goč se 

je izselilo veliko (človek) __________________.  (Joži) _________________ moram odnesti 

češnje. Novo mesto je na (Dolenjsko) _____________________. Ob Miklavžu so otrokom 

podarili ne le orehe, temveč tudi (mandelj) ___________________.  Ni videl, čeprav je napel 

obe (oko) ____________. V Ljubljani nikakor ni našel (RTV) ____________________.                                                                                                                                                                                                                                                      

 



2. Kjer najdeš nepravilen zapis, ga prečrtaj in na črto napiši pravilno. 

Z Blažom sva šla s kolesi na Rožnik.  _____________________________ 

Pred ravnateljnom je govoril resnico.   _____________________________ 

Ne maram debat z bratrancom Srečkotom.      _____________________________ 

Težko bom nesla vseh deset škatelj.        _____________________________ 

Na dva vprašanja ni znal odgovoriti.                _____________________________       

 

3. Iz spodnje povedi po vrstnem redu izpiši samostalnike in jim določi spol, število, sklon. 

Na jugovzhodnem delu vasi, kjer so domačini odkrili vrelec, so še vidni ostanki starih toplic z 

bazenom. Mnogi vaščani so člani lovske družine in dejavni v športnem društvu. 
 

samostalnik spol število sklon 

    

 

4. Samostalnik postavi v zahtevano sklonsko obliko in ga uporabi v povedi. Pazi na 

pravopis. 

a) koš (or. dvojine); b) lestev (or. ednine); c) kolo (daj. ednine); č) vreme (rod. ednine)  

 

5. a) V besedilu podčrtaj glagole. in jim določi osebo, število, čas in naklon. 

Učenci osnovnih in srednjih šol se že peti teden izobražujete na daljavo. Vsak dan od učiteljev 

prejemate različne naloge in razlago. Marsikomu se stoži po šolskih prostorih. Potrebno je 

sprejeti to stanje, zato se potrudi, da se boš kar največ naučil. Če pa bi lahko izbirali, bi 

zagotovo raje izbrali pouk v učilnici, čeprav se v njej včasih tudi dolgočasiš. Zdaj pa le pojdi 

rešit tale glagol.  

 

b) Izpiši jih in jim določi osebo, število, čas in naklon. 

glagol oseba število čas naklon 

     

 

c) Glagola v velelnem naklonu postavi še v preostala dva naklona. 

 

č) Izpiši neosebni glagolski obliki in ju poimenuj. 

________________________________     ___________________________________ 

 

6. Odgovori na vprašanja. 

- Kaj je humoreska in katero smo brali? 

- Kaj je basen in katere smo brali? 

- Kaj je anekdota? 

 

Verjamem, da si ugotovil, da veliko znaš, da pa se bo smiselno še učiti.  

 

5. URA – GEOGRAFIJA 
V zvezek si zapišite naslov naše naslednje teme: Gospodarstvo Severne Evrope.  

Industrija ima v nekaterih državah Severne Evrope še vedno pomembno vlogo, njihove znamke 

pa so znane po vsem svetu (Volvo, Electrolux, Ikea, Nokia, Ericsson…). Večina najbolj znanih 

industrijskih izdelkov je narejenih na Švedskem. V učbeniku si preberite stran 90 in v zvezek 

prepišite spodnje besedilo (zapis v krepkem): 



- S Evropa ima visoko razvito industrijo s kakovostnimi izdelki: 

 avtomobilska industrija (Volvo, Scania – Švedska), 

 elektronska industrija (Nokia – Finska), 

 najpomembnejše naravno bogastvo Finske in Švedske je les, zato je razvita 

lesnopredelovalna industrija. 

- Severna Evropa je najbolj gozdnat del Evrope (2/3 Švedske in kar ¾ Finske je pokrite 

z gozdom). 

 Uporaba lesa: za kurjavo in lesne izdelke (papir, karton, pohištvo – Ikea). 

Države Severne Evrope spadajo v sam vrh evropskih držav po deležu pokritosti z gozdom. Zelo 

visoko pa v tej statistiki spada tudi Slovenija, ki je bila leta 2015 na 3. mestu, takoj za Finsko 

in Švedsko (spodnja slika). Gozdovi prekrivajo nekaj več kot 60 % površine naše države. 

Podčrtane so države Severne Evrope. 

 

Za utrjevanje Severne Evrope sem pripravil kviz, ki ga odprete na naslednji povezavi: 

https://quizizz.com/admin/quiz/5e9359a6e2aa41001b2dc91e/severna-evropa  

Tako kot v prvič, se tudi sedaj ne rabite prijavljati. Samo kliknite zeleni gumb Practice 

(Play), nato pa  Skip for now na dnu strani in nato izberite Play. 

6. URA - NEMŠČINA 
Guten Tag. Upam, da ste lepo preživeli praznični vikend in da vam je dodaten prosti dan 

prišel prav. Tudi učitelju je   

Sprva preverite rešitve prejšnje zadolžitve. K rešitvam sem dodal tudi kakšen prevod (za tiste, 

ki tega niste storili sami), ki ga le dopišite v zvezek. 

Vorname/Name Annette 
Kohl 

Karl Schmidt Stefan 
Lange 

Claudia Specht Klaus Novak Karin 
Küppers 

Fach: Englisch Mathematik Sport Deutsch Geschichte Musik 

https://quizizz.com/admin/quiz/5e9359a6e2aa41001b2dc91e/severna-evropa


 

Tudi danes boste vadili bralno razumevanje, in sicer boste prebrali, kako si učenci nemške 

šole predstavljajo svojo sanjsko šolo »Traumschule« 

 

1. Kdo je napisal 

kaj?Dopolni povedi z imeni. 

1) Die Lehrer, nicht die Schüler 

lernen. __________________ 

2) Die Schule soll nicht so früh 

beginnen. ________________ 

3) Es gibt nur Frauen und 

Mädchen in der Schule. 

______________ 

4) In der Schule gibt es viel 

Sportunterricht. __________ 

5) Die Pause ist sehr lang. 

______________. 

 

2. Zdaj pa še zadnja naloga. Kakšna pa je tvoja sanjska šola? Uporabi informacije s sličice in 

sestavi kratko besedilo. 

Charakter/ 
Persönlichkeit:  

nett, nicht 
sehr streng 

chaotisch, sehr 
unordentlich 
(neurejen) 

dynamisch, 
sympatisch 

sehr autoritär 
(avtoritativna) 

dynamisch und 
aktiv  

Nett, aber 
ein wenig 
schüchtern 
(malo 
sramežljiva) 

Die Stunde  
mit ihm/ihr: 

nie (= 
nikoli) 
langweilig 

Seine Erklärungen 
sind eine 
Katastrophe. 

Immer 
(vedno) 
lustig 

Die Schüler 
sind immer still 
(Učenci so pri 
miru) 

Er erklärt sehr 
gut.  

Alle (Vsi) 
lernen gern 
Musik. 

Besondere 
Informationen: 

Sie hat eine 
Tochter. 
(Ima hčer) 

Er ist Single 
(samsmki). 

Er spielt 
Basketball 
in einem 
Club. 

Sie ist nicht 
verheiratet (ni 
poročena) und 
hat eine 
Tochter. 

Er hat ein 
Geschichtsbuch 
für die Schule 
geschrieben. 
(Napisal je 
zgodovinsko 
knjigo o šoli. 

Sie spielt 
Geige und 
hat einen 
Freun 



 

 
 

 

 


