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 IN 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

Danes so na vrti problemske/besedilne naloge povezane z dolžino.

Prepiši prvi primer že rešene naloge v zvezek, pri ostalih zapiši račun in
odgovor:
Šivilja je kupila 17 dm dolg trak. Porabila ga je 1 m. Koliko traku je ostalo?
R:

17 dm – 1 m = 17 dm – 10 dm = 7 dm

O:

Ostalo je 7 dm traku.

!!!! 1m = 10 dm

VSE MERSKE ENOTE MORAJO BITI ENAKE!!! VSE SPREMENIMO V MANJŠO ENOTO pred
RAČUNANJEM.

Reši v zvezek.
Dušan je skočil 1 meter, Tim pa 2 dm več. Koliko je skočil Tim?

NARAVOSLOVJE, IZBIRNI PREDMET NAČINI PREHRANJEVANJA
ŽIVA BITJA V RAZLIČNIH ŽIVLJENJSKIH PROSTORIH MORJA
NAVODILA ZA DELO PRI NARAVOSLOVJU: Nadaljuješ z delom izdelave plakata
ali predstavitve posameznega predela morja ter živali in rastlin, ki tam živijo. Svoje
izdelek, če si ga izdelal na računalniku ali oblikoval plakat pošlji na moj email
naslov, da pregledam delo.
IZBIRNI PREDMET NPH
V zvezek zapiši naslov: STAROSTNA OBDOBJA
Pod naslovom v zvezek zapiši:
Poznamo več starostnih obdobij:
1 Dojenček
2 Mali otrok
3 Šolar
4 Mladostnik
5 Odrasel
6 Starostnik
V zvezek zapiši v katero starostno obdobje spadaš ti.

Zapiši podnaslov: PREHRANA DOJENČKA IN MALEGA OTROKA
PREHRANA DOJENČKA:
Do 6. meseca je otrokova glavna hrana materino mleko. Po tretjem ali četrtem
mesecu starosti postopoma mlečno prehrano dopolnjujemo s sadnimi in
zelenjavnimi sokovi in kašicami. Po šestem mesecu otroku začnemo dodajati tudi
druge jedi, kot so: jajca, meso, ribe, žitarice, zelenjava,…
PREHRANA MALEGA OTROKA:
Prehrana malega otroka mora vključevati 5 obrokov dnevno. Obroki morajo
vsebovati veliko zelenjave in sadja. Otrok mora zaužiti čez celoten dan veliko
tekočine. Otrok mora zaužiti polnozrnat kruh, polnozrnate piškote, sveži
pomarančni sok, suho sadje in svežo zelenjavo ter sadje. Otrokom ne dajemo
sladkih pijač in sladkarij.
NALOGA: V zvezek zapiši primer recepta za pripravo ene jedi za dojenčka in ene
za malega otroka ali doma pripravi naslednje piškote za male otroke:
VELIKONOČNI PIŠKOTI

RECEPT NAJDEŠ TUKAJ: https://www.dobertek.com/recepti/velikonocni-piskoti/
Nalogo, ki si jo izbereš poslikaj in pošlji sliko na email učiteljice ali razredničarke.

SLOVENŠČINA in LIKOVNA UMETNOST

Lansko leto smo že obravnavali vrsto umetnostnega besedila - basen.
Ali se spomniš, katera je bila?
V zvezek prepiši tabelno sliko:

Danes preberi basen Volk in jagnje, ki jo je napisal Ezop.
Nekoč je volk lokal vodo pri izviru. Kaj je videl, ko je pogledal kvišku,
če ne jagnje, ki je ravno začenjalo piti malce nižje po hribu? »Tam je
moja večerja,« je pomislil, »če le najdem dobro opravičilo za to, da ga
zgrabim.« Nato je zaklical jagnjetu: »Kako si drzneš kaliti vodo, ki jo
pijem?«
»Ne, gospodar, ne,« je odgovoril jagenjček, »če je voda kalna tam

zgoraj, ni zaradi mene, saj teče dol od vas proti meni.«
»No,« ni odnehal volk, »zakaj si me zmerjal lani ob takem času?«
»Nisem mogel biti jaz,« odvrne jagnje. »Star sem komaj šest
mesecev.«
»Ni mi mar,« je zarenčal volk, »če nisi bil ti, pa je bil tvoj oče!« In je
planil na ubogo, malo jagnje.
»Mlask, mlask, mlask, mlask, mlask,« ga je pojedel, a preden je jagnje
umrlo, je zasoplo: »Tiranu pride prav vsako opravičilo.«

Pri likovni umetnosti si se tekom letošnjega šolskega leta že večkrat srečal z
grafiko. Tiskal si tako ob pomoči grafične preše, kot tudi brez nje. Tej grafiki
pravimo UMETNIŠKA GRAFIKA. Zanjo je značilno, da nek predmet ročno
odtisnemo. Lahko zgolj enkrat, lahko pa tudi večkrat. Temu predmetu pravimo
MATRICA, listu na katerega tiskamo GRAFIČNI LIST, odtisu pa GRAFIKA. Se še
spomniš, kako podpišemo grafiko? Jo lahko podpišemo s keramičnim svinčnikom
ali je lahko podpisana zgolj s svinčnikom?
S tiskanjem pa se ne srečujemo zgolj v likovni umetnosti. Tiskamo lahko motive
na oblačila, skodelice, embalažo,…To tiskanje je navadno narejeno strojno in ji
pravimo INDUSTRIJSKA GRAFIKA.

Pozorno si oglej spodnje podobe in ugotovi, katere predmeti oziroma izdelki so
natisnjeni stojno in gre za INDUSTRIJSKO GRAFIKO ter katere so odtisnjene
ročno, kjer gre za UMETNIŠKO GRAFIKO.

Likovni motiv: ilustracija basni Volk in jagnje
Na list papirja upodobi basen Volk in jagnje, ki si jo prebral pri slovenščini. Basen
upodobi kot strip: ko boš končal z risanjem volka in jagnjeta jima poleg glav nariši
oblačka z besedilom. Besedilo naj se navezuje na vsebino basni. Nastali izdelek
prinesi v šolo. Uporabil ga boš za skico, ko boš izdeloval matrico za svoj odtis in
izdelal UMETNIŠKO GRAFIKO, lahko pa bomo podobo ob pomoči računalniške
tehnologije natisnili na skodelico ali majico ter izdelali INDUSTRIJSKO GRAFIKO.

