UČENEC 7. RAZREDA
V SREDO 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
Zapis v zvezek: ogled slik v UČB. str. 30 - 36
MERJENJE TEŽE – TEHTANJE
TEHTAMO s pripomočki:
·

osebna tehtnica

·

gospodinjska tehtnica

·

utežna tehtnica

·

tovorna tehtnica

·

digitalna tehtnica

Merske enote so (dopolni sam):
t,

kg, dag, g

gram (g)
dekagram (dag)
kilogram (kg)
tona (t)

1 t = 1000 kg
1 kg = 100 dag
1 dag = 10 g

GLEJ -

kg

str.30

dag str. 35

Dopolni in prepiši:
2 kg = 200 dag (2 x 100 dag)
5 kg = ______dag (5 X 100 dag)
9 kg = ______dag

17 kg = ______dag (17 x 100 dag)
25 kg = ______dag
34 kg = ______dag

NARAVOSLOVJE, IZBIRNI PREDMET
NARAVOSLOVJE
1. V zvezek napiši naslov: POMEN MORJA ZA ČLOVEKA
2. V zvezek napiši:
Morje je za človeka:
● VIR HRANE
● VIR TURIZMA
● OMOGOČA POTNIŠKI LADIJSKI POMEN
● ČRPALIŠČE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA
● VIR SOLI
3.
NALOGA:
Oglej
si
film
o
ONESNAŽEVANJU
MORJA
https://www.youtube.com/watch?v=G4hgJpXSvCE&t=72s . V zvezek zapiši glavne
onesnaževalce morja.

IZBIRNI PREDMET NPH
1. V zvezek napiši naslov: PREHRANA ŠOLARJA IN MLADOSTNIKA
2. Reši spodnje naloge v zvezek ali se doma pogovori s starši :
Premislite
Sodobni ritem življenja prinaša slabe prehranske navade. Jutra običajno pričnemo s
hitenjem na delo ali v šolo, kosilo pogosto preskočimo in večerjamo preobilno. Posledice
neprimernih prehranskih navad se pokažejo kot zdravstvene težave in osebni odločitvi o
nujnosti uvedbe sprememb v prehrani .
• Premislite o svojih prehrambnih navadah in napravite načrt, kako bi jih spremenili.
1. Ali redno zajtrkujete? da
ne
2. Če bi si lahko izbrali kosilo, za kaj bi se odločili?
_________________________________________________________________________
3. Naštejte jedi, ki bi si jih izbrali za kosilo!
_________________________________________________________________________
4. Kolikokrat na teden jeste hitro pripravljeno hrano?
• redko
• 1x tedensko
• 2x tedensko
5. Kaj najpogosteje pijete?
_________________________________________________________________________
Poskusite rešiti
Preberite vsakodnevne prehranske navade šolarjev Metke, Polone in Petra.
• Metka:
Neizmerno rada spi in vsak dan vstane tik pred odhodom v šolo. Za zajtrk nima nikoli

časa.
• Polona:
Vsak dan pravočasno vstane in ob priljubljeni glasbi poje svoj najljubši obrok – zajtrk.
• Peter:
Pravočasno vstane, vendar ima vsako jutro veliko priprav na svoje športne aktivnosti. S
sendvičem v roki teče v šolo.
Katere od naštetih navad se vam zdijo:
•dobre
______________________________________________________________________
•slabe
______________________________________________________________________
Poskusite utemeljiti odgovore.

SLOVENŠČINA in LIKOVNA UMETNOST
SLOVENŠČINA
Prejšnji teden smo spoznali basen Volk in jagnje, ki ga je napisal Ezop. Danes
pa bomo v berilu prebrali pesem Volk in jagnje, ki jo je napisal Ivan
Andrejevič Krilov. Preberi pesem (berilo, str. 6).
LIKOVNA UMETNOST
KOMPLEMENTARNI KONTRAST se dogodi, ko sta poleg barvi, ki sta si v
barvnem krogu nasprotni. Na spodnji fotografiji sta barvi, ki skupaj tvorita
KOMPLEMENTARNI KONTRAST, povezani s puščico. Rekli smo, da barva druga
drugo krepita, zato je rumena najbolj rumena ob vijoličasti, zelena najbolj
zelena ob rdeči in oranžna najbolj oranžna o modri.

LIKOVNA NALOGA:
Ker se bliža SVETOVNI DAN ROMOV, boš upodobil ROMSKO ZASTAVO, ki jo
vidiš na spodnji fotografiji.
A je na podobi zastave prisoten KOMPLEMENTARNI KONTRAST?

List papirja razdeli na dva enaka dela. Ob pomoči skodelice za kosmiče (ali
druge majhne a ne premajhne skodelice) nariši krog. V sredino kroga ob
pomoči šablone nariši še manjši krog. Oba kroga poveži tako, kot je to vidno
na zgornji fotografiji zastave. Zastavo ustrezno pobarvaj. Nastalo likovno delo
ali sebe pri delu fotografiraj, fotografijo pa pošlji učiteljici Moniki. ☺

Dopolni!
Pesem ima _____________ kitic. Najdaljša je __________, dve najkrajši pa
sta ________ in ____________.

