
UČENCI 7. RAZREDA: V SREDO imaš na urniku: 

SLJ SLJ LUM LUM MAT NAR 

Z DELOM ZAČNI ČIM BOLJ ZGODAJ, DA TI BO OSTALO ČIM VEČ PROSTEGA ČASA.  

Razredničarko lahko pokličeš od  10.00 – 13. 00. V primeru, da ne pokličeš, te po 13. uri 

pokliče razredničarka, da vidi kako in koliko si opravil s šolskim delom.  

Vrstni red predmetov si lahko zamenjaš, glej pa, da boš isti dan opravil vse naloge 

IZBIRNI PREDMET NPH 7 
 

Zapis besedila in naslova v zvezek:                DIETE 

 

Dieta je predpisana hrana za zdravega ali bolnega človeka.  Z dieto želimo izboljšati 

zdravje človeka. 

 

Na internetu poišče katere diete poznamo in jih zapiši v zvezek. Izberi eno in jo opiši. 
 

 

SLOVENŠČINA 

 



 

 
 

 

LIKOVNA UMETNOST 
Sklop: SLIKANJE  

Vsebina: BARVNO NASPROTJE/KONTRASTI 

Komplementarni kontrast 

Komplementarni kontrast ustvarijo barve, ki so si v barvnem krogu 

nasprotne: rumena – vijoličasta, oranžna – modra ali rdeča – zelena  

Kadar sta ena poleg druge, druga drugo krepita. Tako je oranžna ob modri najbolj 

oranžna in modra ob oranžni najbolj modra. Enako velja za ostale barve, ki so si v 

barvnem krogu nasprotne.  

 
                                                                      Matej Sternen, Rdeči parazol 

Slika Mateja Sternena je zelo prepoznavna ravno zaradi komplementarnega kontrasta 

med rdečim dežnikom ter zelenim ozadjem.  



Likovna naloga:  

- pojdi na sprehod ter naberi cvetje 

- cvetje daj v vazo ter ga naslikaj z barvicami, flomastri ali tempera barvami 

- ozadje poslikaj z barvo, ki je komplementarna barvi cvetja (če je cvetje 

vijoličasto, bo ozadje rumeno, če je rdeče, bo zeleno, če je oranžno, bo 

modro…) 

- NASTALO LIKOVNO DELO PODARI MAMI ZA MATERINSKI DAN 

 

 

MATEMATIKA 
POTREBOVAL BOŠ UČBENIK ZA MAT 7- 2. DEL.  

Oglej in preberi v učbeniku MAT 7/2. del, str. 11, 12 - KILOMETER, METER 
Reši nalogo  v zvezek: MAT 7/2. del, str. 14. in str, 15.  nal. 1 

 
 

Oglej in preberi v učbeniku MAT 7/2. del, str. 17, 18, 19 - METER IN DECIMETER 
Reši nalogo  v zvezek: MAT 7/2. del, str. 14. in str. 20.  GLEJ SPODAJ 



 
 

NARAVOSLOVJE 7 
 

Svetujem, da delo pri naravoslovju opravite v tem tednu. Če česa v učni snovi ne razumeš, 

si označi v zvezku z vprašajem, da se bomo o tem lahko pogovorili in pojasnili v šoli. 

Pričakujem, da bo delo opravljeno v skladu z navodili. 

 

Upam, da si bil včeraj tako priden pri delu, da ti je uspelo dokončati predvideno učno snov. 

Danes potrebuješ: UČBENIK, ZVEZEK.  

 

ZAPIS NASLOVA V ZVEZEK: 

ŽIVA BITJA V MORJIH IN OCEANIH 

V zvezek na sredino lista nariši prerez morja, lahko si pomagaš z listom, kjer si označeval 

posamezne pasove ali z spodnjo sliko. Ko narišeš skico prereza, recimo tako: 

  



Kjer so na sliki označene puščice poimenuj predele morja oziroma pasove ter naštej čim več 

organizmov, ki živijo v posameznem pasu ter 2 organizma zraven tudi nariši. V pomoč kako 

izdelaš tak miselni vzorec ti prilagam spodnji učni list z enim rešenim primerom: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRŠNI PAS 

Slanoljubne rastline, glive 

bakterije 


