UČENEC 7. RAZREDA
V PETEK se boš lotil naslednjih nalog in dejavnosti, ki bodo popestrile tvoj dan:
Namesto urnika boš imel dnevne naloge, ki bodo povezane z različnimi premeti.
1.
DRUŽBOSLOVJE
2.
TEHNIKA IN TEHNNOLOGIJA
3.
ŠPORT IN IZBIRNI 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.

DRUŽBOSLOVJE
PONOVIMO, USTNO:
PRAZGODOVINA= KAMENA ⇢ KOVINSKA DOBA.
Ljudje odkrijejo KOVINO, ki je boljša od kamna, saj ne ne drobi, lažje se
oblikuje .... Ogenj (segrevanje) pripomore k oblikovanju kovin.
Orodje in orožje začnejo izdelovati iz KOVIN (baker, bron in železo).
Doma se pogovori z starši kakšen je baker, bron, železo.
ZAPIŠI NASLOV in PREPIŠI V ZVEZEK:
KOVINSKA DOBA
Orodje in orožje začnejo izdelovati iz KOVIN (baker, bron in železo).
Na slovenskem so v tem obdobju KOLIŠČARJI.

OGLED:
https://www.youtube.com/watch?v=m_3uXApIH1o
(ali vpiši v google iskalnik: BARJE V ČASU KOLIŠČARJEV)

TIT
Kljub temu, da je praktično delo s kovinami na domu malce težje izvesti, ne
pomeni, da je to nemogoče!
Potreboval boš zgolj alu folijo.
Ali veš, da je alu folija krajši zapis za »aluminijasto folijo«. To pomeni, da je
narejena iz aluminija, ki je kovina. Aluminij je zelo lahek, žilav in ne rjavi.
Prepoznamo ga po srebrni ali sivkasti barvi.
NAVODILA ZA DELO:
Izdeloval boš živalski kipec iz aluminijaste folije. Z boljšo predstavo si oglej
spodnjo sliko.

1. S škarjami odreži večji kos folije in prični izdelovati noge

2. Nato prični z izdelavo repa in trupa kakor kaže slika. Na trupu oblikuj
še sprednji nogi.

3. Sledi oblikovanje glave. Ne pozabi na ušesa.

4. Svojo žival skušaj ob koncu spraviti še v stoječ položaj.

Lahko pa izdelaš tudi kakšno drugo žival, kot je pajek.

SVOJEGA IZDELKA NE POZABI POSLIKATI IN GA POSLATI SVOJI
RAZREDNIČARKI!

3 ŠPORT in ZDRAVJE

Žongliranje
Kljub temu, da je nogomet skupinski šport, lahko veliko vaj izvajaš sam. Potreboval boš
nogometno žogo, športna oblačila ter športne copate.

Preden se lotiš vaj, se temeljito segrej, da ne bo prišlo do kakšne poškodbe. Segrevaš se
na enak način kot to delamo v šolski telovadnici. V pomoč je priložen video vaj za
segrevanje mišic.
Klikni na povezavo: https://www.youtube.com/watch?v=CGioDVduOQw&t=20s
Tokrat boš pričel vaditi žongliranje z nogometno žogo. Z žongliranjem se uriš v
nadzorovanju žoge. Seveda pa vse ne gre tako hitro. Veliko boš mogel vaditi, da boš
obvladal. Nekje je potrebno začeti. Zato imaš spodaj prikazano vajo, preko katere boš uril
svoj nadzor nad žogo.
1. Pripravi žogo. Žoga naj ne bo napolnjena do konca, ker jo boš tako lažje
kontroliral. Postavi se v takšen položaj, kot je na sliki.

2. Izpusti žogo iz rok in pusti, da se ta odbije od tal.

3. Brcni žogo v zrak z nartom. To je tisti del stopala, koder so vezalke. Žoge ne brcaj
z vso močjo. Brcni jo tako, da se bo ustavila v višini prsi.

4. Ujemi žogo. Nato pojdi od začetka: spusti žogo, počakaj, da se odbije, brcni žogo,
ujemi žogo.

Postopek ponavljaj 20 minut. Lahko stopnjuješ hitrost.

