
UČENEC 7. RAZREDA 

 V SREDO, 15. 4. 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. MATEMATIKA 
 

2. NARAVOSLOVJE  
IZBIRNI PREDMET 
 

3. SLOVENŠČINA IN  
LIKOVNA UMETNOST 

 

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. 

 

MATEMATIKA 

OGLEJ SI POWER POINT PREDSTAVITEV O TEŽI. 

PONOVIMO, KAR ZNAMO O TEŽI. 

 DOLOČENE PRIMERE USTNO REŠIŠ. 

Če ti še ne gre, vaje ponovi. 
 

 

 

 

 



NARAVOSLOVJE, IZBIRNI PREDMET 

NARAVOSLOVJE 
 
1. Spoznal si še življenjski prostor in to je MORJE. Danes boš preveril svoje 
znanje s pomočjo učbenika. Odpri učbenik na strani 127 in reši naloge. 
Odgovore zapiši v zvezek. Odgovore pošlji učiteljici, da jih pregleda! 
 
IZBIRNI PREDMET 

1. Prejšnji teden si spoznal kakšna naj bi bila ustrezna prehrana otrok in 

mladostnikov. Danes je tvoja naloga, da sestaviš jedilnik zdravih obrokov za 

brata, sestro, sošolca. Pomagaj si s spodnjo tabelo. Pazi, da bodo obroki 

uravnoteženi in da vsebujejo vse hranilne snovi. 

JEDILNIK ZA________________ 

ZAJTRK 

  

  

  

  

  

  

MALICA KOSILO MALICA VEČERJA 

 

2.Pripravi doma zdrav obrok oziroma jed iz svojega jedilnika. Jed slikaj in 
pošlji. Primer zdrave malice imaš na spodnji povezavi: 
https://www.youtube.com/watch?v=cVspWVAqaD8  
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SLOVENŠČINA IN LIKOVNA UMETNOST 
 

SLOVENŠČINA 

Danes boš spoznal ljudsko pripoved Kralj Matjaž. Najdeš jo v berilu na str. 

46. 

 

LUM 

SKLOP: RISANJE    VSEBINA: KOMPOZICIJA RISBE 

LIKOVNI MOTIV: KRALJ MATJAŽ 

Kompozicija nam govori o tem, kako so narisani elementi na sliki razporejeni. 
Če so razporejeni v krogu, je to KROŽNA KOMPOZICIJA, če so razporejeni v 
obliki trikotnika je to TRIKOTNA KOMPOZICIJA, če pa so razporejeni 
pokončno, pa je to VERTIKALNA KOMPOZICIJA. 



 

LIKOVNA NALOGA: 

Upodobi KRALJA MATJAŽA v TRIKOTNI KOMPOZICIJ. Najprej na list s 
svinčnikom nariši trikotnik. V zgornji del trikotnika nato nariši glavo KRALJA 
MATJAŽA, njegova prada pa naj potuje do enega spodnjega roba trikotnika in 
nato še do drugega. Telo KRALJA MATJAŽA lahko sega izven trikotnika. S 
keramičnim svinčnikom ali flumastrom pojdi skozi podobo KRALJA MATJAŽA. 
Trikotnik, ki si ga na začetku narisal s svinčnikom, poradiraj.  

 

 

 

 

 

 


