URNIK oddelka 7. B

SREDA, 18. 3. 2020

Šolsko leto 2019/2020

POUK NA DALJAVO

Dragi učenci in učenke 7. b!
Zelo sem bila vesela sporočil in rešenih nalog nekaterih izmed vas.
Z veseljem bom odgovorila na vaša vprašanja glede pouka, bralne značke,
domačega branja, pregledala domače delo ali pa vam s klepetom nudila
podporo.
Predvsem pa me zanima, ali ste zdravi.
Ker vseh vaših e-naslovov nimam, pričakujem, da mi pišete VI. Pa brez skrbi,
pravopisa ne ocenjujem.

Se še spomnite? Kako že gre …
Vsi za enega, eden za vse, TO JE

7. B!
Lepo vas pozdravljam in vse dobro želim!
VAŠA RAZREDNIČARKA

mojca.klobucar@os-smihel.si

ZDAJ PA VESELO NA DELO
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1. šolska ura DKE

Glede na trenutno obravnavano snov (Človekove pravice) boste ta teden imeli
naslednjo nalogo:

- Nekaj dni spremljajte medije (internet, TV, časopis…) in si pri tem izpisujte
primere kršenja človekovih pravic (lahko v Sloveniji ali v svetu). O primerih,
zapisanih v vaših zvezkih (minimum je 2 primera), se bomo ob naslednjem
snidenju skupaj pogovorili.

2. šolska ura ŠPORT
Tokrat vas bom izzvala z malo dinamičnimi vajami:
-

Bočni prisunski koraki v teku - 30 sek,
Tek v škarjicah – 30 sek,
Izpadni korak v stran – 30 sek,
Bočni poskoki levo desno – 30 sek,
Izpadni korak naprej – 30 sek,
Izmenični plank na iztegnjenih rokah in na komolcih – 30 sek,
Globoki počep v širokem razkoraku – 30 sek,
Drža v lastovki z L/D nogo - 2x15 sek,
Stranski plank 2x30 sek.

Nekaj teh vaj si lahko pogledate na temle spletnem naslovu:
https://www.youtube.com/watch?v=PH5CvVE0vVM

TUKAJ pa si oglejte še več sodniških znakov v odbojki.
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3. in 4. šolska ura LIKOVNA UMETNOST

Likovna naloga: NASIČENE BARVE
Navodila za delo za učenca:
1. IZBERI PODROČJE, KI TE ZANIMA (npr. kuhanje, oblačila, šport, zabava…)
2. V IZBRANEM PODROČJU NAJDI PREDMETE (STVARI), KI SO NASIČENE
BARVE (čiste, žive, močne barve) IN Z NJIMI USTVARI ZANIMIVO
KOMPOZICIJO, ki jo po želji FOTOGRAFIRAŠ.
Primer: spečeš jajce, izvirno narežeš paradižnik in kumaro (REŽI
PREVIDNO!) in zanimivo zložiš na krožnik.
Primer: oblečeš se v rdeč pulover, modre kavbojke, pisano kapo in bele
teniske. (fotografiraj samo oblačila, ne osebe – znajdi se!)
Primer: pisane šolske potrebščine (barvice, zvezke, knjige, žogo…)postavi
v igrivo in zanimivo kompozicijo (npr. stolp, most…)
ŠE SAM NAJDI ZANIMIVE PRIMERE IN KOMPOZICIJE FOTOGRAFIRAJ.
Fotografije shranjuj.
Ustvarjaš, rišeš in fotografiraš lahko, kar te navdušuje. Uporabi kar navaden
pisarniški papir, svinčnik in barvice. Z veseljem si bomo ogledali tvoje
mojstrovine, ko spet pridemo nazaj v šolo in jih razstavili v šolski jedilnici.

Veliko ustvarjalnih uric ti želi učiteljica Anica Klobučar
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5. šolska ura ANGLEŠČINA
Dragi učenci, danes boste samostojno prebrali besedilo iz učbenika in naredili
nekaj nalog za preverjanje razumevanja vsebine besedila.
Naredite sledeče:
1. Odprite učbenik na strani 38 v učbeniku in preberite besedilo z naslovom
Virtual soap. Besedilo lahko tudi poslušate na tej povezavi:
https://www.mboxdrive.com/10%20Skladba%2010.mp3

2. Nato v učbeniku naredite nalogo 1 na strani 38 in nalogo 2 na strani 39.
Za pomoč imate spodaj zapisane morebitne neznane besede, ki si jih zapišite
v zvezek.
app – aplikacija
Cyprus – Ciper
gadget – naprava
get the chance – dobiti priložnost
go out with – iti ven s/z
lazy – len
possible – možen, mogoč
smartphone – pametni telefon
sort of – neke vrste
sound (like) – zveneti (kot)
What do you mean? – Kako to misliš?
You must be joking! – Saj se hecaš!
Naloga 1, stran 38: Odgovori na vprašanja.
Naloga 2, stran 39: V zvezek napiši ali so trditve pravilne (T), nepravilne (F)
ali pa niso omenjene v tekstu (DS).
3. Preberite izraze, ki so zapisani v nalogi 4a in razmislite, kako bi te izraze
povedali v slovenščini.
4. Nato naredi še nalogo 4 b, pri kateri v zvezek zapiši povedi, ki sodijo skupaj.
Na primer: 1. Are you going out with Emma? d You must be joking!
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6. šolska ura IZBIRNI PREDMET-PLES
- PDF priponka

Zbrala in uredila: razredničarka Mojca Klobučar

