UČENEC 7. RAZREDA
V SREDO, 27. 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.

TUJ JEZIK ANGLEŠČINA

2.

SLOVENŠČINA

3.

GLASBENA UMETNOST/IZP 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.

TUJ JEZIK ANGLEŠČINA
S spodnjo povezavo utrjuj besedišče za čustva:
https://quizlet.com/11223855/learn/embed/?hideLinks
Reši naloge v delovnem zvezku:
Stran 84 – naloga 106
Vprašaj družinske člane, kako se počutijo v angleščini: »How are you feeling?«
Stran 84, 85 – naloga 107
Ponovi uporabo glagola TO BE (BITI) in reši nalogo.
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Rešeni nalogi iz delovnega zvezka poslikaj in mi pošlji.

SLOVENŠČINA
Spoznali smo poročilo učenca Janeza, ki je bil v šoli v naravi.

Vemo tudi, da ima vsako poročilo 3 dele:
UVOD (predstavimo, o čem bomo pisali)
JEDRO (napišemo, kaj se je dogajalo)
ZAKLJUČEK (povemo, kako se je dogodek končal oziroma kako želimo, da se konča)

V zvezek si zapiši miselni vzorec:

Tvoja naloga je, da namesto vprašanj v miselni vzorec zapišeš svoje odgovore o
dogodku. Tvoj dogodek je KORONA VIRUS in ŠOLA NA DALJAVO.
Torej tam, kjer na primer piše “Kje se je dogajalo?”, boš namesto tega zapisal mogoče
“V Sloveniji” ali “Na OŠ MŠN” ...
Najprej napiši odgovore za UVOD, potem JEDRO in na koncu še ZAKLJUČEK.
Svoje delo poslikaj in mi pošlji na mejl ali sporočilo na FB/telefon, da ti popravim, saj
bomo s tem nadaljevali.

GLASBENA UMETNOST

Predmeti iz šolske torbe so se odločili, da bodo ustanovili čisto pravi rock band.
Vabijo tudi tvoje šolske potrebščine, da se jim pridružijo pri skupni skladbi.
Sodelujejo lahko vse šolske potrebščine - od šilčka, do knjige.

Za začetek pa se za ogrevanje preizkusi v igri s svinčnikoma:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=172&v=yLvDfzWpe9c&feature=
emb_title

Ko boš osvojil ritem, ga preizkusi tako, da ga boš igral ob pesmi Muca Maca, ki jo
najdeš na spodnji povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=XI6yAiEd6BM
Veselim se vašega posnetka.

IZBIRNI PREDMET ŠPORT
Vaje za kontrolo žoge
Kljub temu, da je nogomet skupinski šport, lahko veliko vaj izvajaš sam. Potreboval boš
nogometno žogo, športna oblačila ter športne copate.

Za izvedbo boš potreboval malce večji zunanji prostor – dvorišče.
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
VAJE:
Izvedi vajo z izmeničnim poskakovanjem. Postopek je prikazan na posnetku in sicer VAJA ŠTEVILKA 1. Pri
izvedbi se žoge samo dotikaš. Ne stopaj na žogo s celotno težo. Vajo izvajaš 5 minut.
POSNETEK: https://www.youtube.com/watch?v=-pPWe8Rjl9U
Postavi si poligon. Za poligon potrebuješ 5 kamnov ali podobnih predmetov. Postavi jih v vrsto, enega za
drugim. Med kamni naj bo razdalja dolga približno za en korak. Sedaj, ko imaš poligon, se postaviš na
začetek le tega. Z močnejšo nogo (če si desničar z desno ali obratno) vodiš žogo v slalomu ob kamenju.
Pri tem za kontroliranje žoge uporabiš zunanji in notranji del stopala. Prvi poskus naj bo počasen, čez čas
tempo stopnjuješ. Ko prideš do konca poligona se obrneš polkrožno in nadaljuješ v obratno smer. Vajo
izvajaš 15 minut.
Pomagaš si lahko s posnetkom na povezavi in sliko:
POSNETEK: https://www.youtube.com/watch?v=wIQaz2GMkTs
SLIKA:

