
 

UČENEC 7. RAZREDA 

 V ČETRTEK 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. SLOVENŠČINA 

2. DRUŽBOSLOVJE in ANGLEŠČINA 

3. GLASBENA UMETNOST  in 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. 

SLOVENŠČINA 
 

Ponovno preberi basen Volk in jagnje, ki si jo bral včeraj in odgovori na vprašanja.  
 

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.« 

 

V zvezek odgovori na vprašanja. NAPIŠI SAMO ODGOVORE. 

Odgovore zapiši S CELIMI POVEDMI! 

1. Kaj je počel volk ob izviru? 

2. Koga je opazil malo naprej? 

3. Kaj je hotel narediti z jagenjetom? 

4. Kaj vse mu je očital? Napiši vse tri obtožbe. 

5. Ali je bilo jagnje krivo? 

6. Kako se je končala basen? Zakaj? 

7. Izpiši NAUK te basni. 

Napiš 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRUŽBOSLOVJE 
 

HITRA PONOVITEV, USTNO:  

ZGODOVINO RAZDELIMO NA OBDOBJA. 

PRVO OBDOBJE JE PRAZGODOVINA.  

PRAZGODOVINORAZDELIMO NA KAMENO IN KOVINSKO DOBO.  

V KAMENI DOBI IZDELUJEJO ORODJE IN OROŽJE IZ KAMNA.  

V KOVINSKI DOBI JE ZELO NAPREDOVAL.  

 

PREPIŠI V ZVEZEK.  
PRAZGODOVINSKI ČLOVEK IN ŽIVLJENJE TAKRAT 

 
 

• ČLOVEK ODKRIJE OGENJ.  

RABIL GA JE ZA SVETLOBO, TOPLOTO, VARNOST PRED ZVERMI,  SEGREVANJE HRANE, 

 

• ŽIVIJO V SKUPINAH.  

• LJUDJE SO NAJPREJ LOVILI ŽIVALI IN NABIRALI PLODOVE TER SE 

SELILI.  

• KASNEJE SO UGOTOVILI, DA LAHKO ŽIVALI UDOMAČIJO IN HRANO 

PRIDELAJO – NISO SE VEČ SELILI. 

• BIVALIŠČA:  

1. JAMA    2. SKALNI PREVISI   3. PREPROSTA BIVALIŠČA    4. KOLIŠČA 

 

     
 

OGLEJ SI : ZVOKI DIVJIH BAB   https://www.youtube.com/watch?v=0xC6tscifDQ 

 

PREBERI SI V UČBENIKU NA STR. 115. 

https://www.youtube.com/watch?v=0xC6tscifDQ


 
 

 

 

TJA 

V delovnem zvezku od angleščine reši: 
stran 80-81/ naloga 99, 100, 101 
 
Če boste imeli pri kateri nalogi težave, če ne boste vedeli, kako jo rešiti, mi pišite na 
jana.vranesic@gmail.com. Na ta naslov mi pošljite tudi slike rešenih nalog. 

 
 

 

 

GUM  
 

Pozdravljeni! 
V tem tednu se boste spopadli z RITMIČNIM IZZIVOM. 
Gre za igro ploskanja. Super bo, če najdete nekoga, ki se bo z vami to igro 
šel....pssst, najprej se jo naučite vi in šele nato povabite nekoga k igri in ga 
naučite. Izpadli boste "glavni frajerji". 
Igro najdeš na tej povezavi 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=aXZWgOf2lSA&fea
ture=emb_title ali pa v youtube vtipkaj BIM BUM  A CLAPPING GAME SONG. 
 

  
SOLO:  Vse igraš sam. 
 

mailto:jana.vranesic@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?time_continue=130&v=aXZWgOf2lSA&feature=emb_title
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V PARU: Ploskanje zamenjaš za plosk ob dlani drugega. 

 
 
 

PA ŠE ŠPORTNA DEJAVNOST!!!  
IZVEDI VAJE TVOJEGA UČITELJA NEJCA.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=7spURPro47M  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7spURPro47M

