
NAČRTOVANJE DELA V 7. TEDNU IN VSEBINE (SPODAJ)  

 

PREVERJANJA IN OCENJEVANJA V TEM MESECU 

PON TOR SRE ČET PET 

4      

PREVERJANJE GOS 

PREVERJANJE ŠPO 

PREVERJANJE DRU 

5     

 PREVERJANJE TIT 

6     

PREVERJANJE LUM 7 

PREVERJANJE NIT 7  
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OCENJEVANJE DRU 7 

PREVERJANJE TJA 

PREVERJANJE GUM 

8     

OCENJEVANJE DRU 7 

TIT -  IZDELAJ PLAKAT ZA 

OCENO 

11  

GOS OCENJEVANJE 

PREVERJANJE NAR 

 

ŠPORT- dnevnik vadbe 
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PREVERJANJE SLJ 

PREVERJANJE TIT  

 

13 

OCENJEVANJE TJA 

OCENJEVANJE LUM 

  

PREVERJANJE IZPŠ  

14 

OCENJEVANJE NAR  

 

 

ŠPORT- dnevnik vadbe 
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TIT- OCENJEVANJE 

  

 

ŠPORT- dnevnik vadbe 
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ŠPORT- dnevnik vadbe 
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PREVERJANJE MAT  
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OCENJEVANJE IZPŠ  

OCENJEVANJE GUM 

21 

OCENJEVANJE SLJ 

ŠPORT- dnevnik vadbe 

22 

OCENJEVANJE MAT  

OCENJEVANJE ŠPORT 

(dnevnik vadbe) 
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OCENJEVANJE MAT  

27 

 

28 29 

 

 

 



UČENEC 7. RAZREDA 

 V PONEDELJEK,  18. 5. se boš lotil naslednjih nalog in dejavnosti, ki bodo popestrile tvoj dan: 

Namesto urnika boš imel dnevne naloge, ki bodo povezane z različnimi predmeti.  

1. DRUŽBOSLOVJE,    NARAVOSLOVJE 

2.  GOSPODINJSTVO  

3.  ŠPORT/RU 

 

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 

Odgovori na vprašanja, tako da ga prebereš in poiščeš par (vprašanje - 

odgovor).  

Vprašanja in odgovore prepišeš v zvezek. 

Preberi in odgovori na vprašanja v zvezek: 

1. V katerem veku so živeli 
Rimljani? 

K nam so prišli okoli leta 1 našega 
štetja.  

2. Kdaj so prišli k nam Rimljani, 
koliko časa so bili na naših tleh? 

V starem veku - na naših tleh so bili 
okoli 500 let. 

3. Kaj so imeli Rimljani, kaj so bili? 
Imeli so močno vojsko, bili so 
bojevniki.  

4. Katero je bilo glavno in največje 
mesto Rimskega imperija? 

Glavno mesto rimskega imperija je 
bil RIM.  

5. S čim so se ukvarjali? 
Ukvarjali so se s trgovino, 
gradbeništvom.  



6. V koliko bogov so verjeli na 
začetku? Naštej nekaj bogov. 

Na naših tleh so gradili ceste, 
kanalizacijo, vodovod, mostove, 
mesta ... 

 7. Ali so bili vsi Rimljani 
enakovredni? 

Vsi niso bili enakovredni, bogatejši 
so bili patriciji, revnejši pa plebejci.  

8. Kaj so gradili na naših tleh? 
Na začetku so verjeli v več bogov, 
nato samo v enega.  

9. Kaj je arena? 
Gladiator je suženj, ki se je bojeval 
v areni.  

10. Kdo je gladiator? 
Rimska mesta so Emona, Celeia,  
Poetovio. 

11. Naštej nekaj rimskih mest nekoč  
na našem ozemlju.? 

Arena je stavba v kateri so potekali 
boji gladiatorjev. 

 

NARAVOSLOVJE 

Upam, da pridno opazuješ svoje seme oziroma rastlino pri raziskovalni nalogi. 

Ne pozabi svoja opažanja skrbno zapisovati. V predhodnih tednih si spoznal 

katere vrste poljščin lahko človek prideluje na polju oziroma njivi. Danes pa 

boš spoznal, da poljščine po načinu uporabe razdelimo v 3 skupine.  

Tvoja naloga je, da spodnji diagram prepišeš v zvezek. Ob vsaki skupini iz 

časopisa izreži ustrezno poljščino in jo prilepi zraven. 



 

 

GOSPODINJSTVO 

 

Danes boš spoznal OMARICO PRVE POMOČI. 

Razmisli in v zvezek napiši kakšen je pomen omarice prve pomoči? 

 

1. V zvezek napiši: V omarici za prvo pomoč so sredstva s katerimi nudimo prvo 

pomoč osebi, ki se je poškodovala ali zbolela. Lažje poškodbe lahko oskrbimo 

sami s kompletom prve pomoči za težje pa pokličemo 112. 

 

2. Oglej si spodnje slike in zapiši v zvezek kaj si lahko oseba na sliki poškoduje 

ter kako bi ga lahko oskrbeli. 



 

 

3. Oglej si spodnji komplet prve pomoči in v zvezek napiši kaj vse najdemo v 

kompletu. 

 

4. V zvezek napiši kje v šoli in kje v razredu se nahaja komplet prve pomoči. 

 

 

 

 ŠPORT 

Izvedi vaje po lastni izbiri in jih zapiši v dnevnik vadbe.   



 


