
PETI TEDEN IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO- SLJ-LEBAN-7. A  - lidija.leban@guest.arnes.si 

7. a (14. 4. do 17. 4. 2020)                                                                          tel. 040 356 699 

Dragi učenci, pa smo prišli že do 5. tedna izobraževanja na daljavo. Teden bo zaradi praznikov za dan 

krajši; upam, da ste ga lepo preživeli. V tem tednu bomo  v glavnem ponavljali in preverjali  predelane 

vsebine. Če bo potrebno, si pomagajte z delovnim zvezkom in zapisi v zvezek. Če boste potrebovali 

pomoč, mi pišite ali pokličite. 

Bralna značka. Uradni zaključek BZ je bil 2. 4. 2020. Vsi tisti, ki jo želite zaključiti in dobiti oceno, mi v 

priponki pošljite naslednje: Koliko knjig ste že povedali, za vsako še ne »povedano« knjigo napišite ime in 

priimek avtorja, na kratko (5 povedi) o čem in o kom knjiga pripoveduje, napišite glavne književne osebe 

(3). Iz ene izmed prebranih knjig izpišite lepo poved in jo pošljite zraven (navedite, iz katere knjige je). 

Obvestila vas bom, kdaj bo ocena vpisana. LAHKO JO OPRAVITE TUDI PREKO TEL. KLICA ALI ČE SE 

POSNAMETE IN POŠLJETE. 

Rok oddaje: 30. 4 2020 

 

DAN, DATUM VSEBINA OPOMBE - kje 

torek,  
14. 4. 2020 

 
Branje besedila Kako živijo Japonci 

Na str. 70 preberi besedilo in 
reši preglednico na strani 71. 
Podatke boš našel v besedilu. 
POMOČ za 1.  BIVALIŠČE: -
lesene hiše s streho čez 
zunanje stene, 

zgradbe iz jekla, betona opeke 

 

Sreda,  
15. 4. 2020 

Preverjanje in utrjevanje 
Delo z besedilom  
 

Reši naloge na str. 72, 73- išči v 
besedilu;  
8. naloga- POMOČ: prevladuje 
sedanjik, ker besedilo opisuje 
življenje Japoncev v sedanjosti 
 

Četrtek, 
16. 4. 2020 

Preverjanje in utrjevanje- vaja dela mojstra 
 

Preberi razlago za vrsto 
besedila –opis življenja skupine 
ljudi. Dopolni jo z besedo – 
sedanjiku-. 
V poglavju Vaja dela mojstra 
(začne se na str. 74) rešiš 
naloge od 1 do vključno 5 
(str.76) 
 

Petek,  
17. 4. 2020 

Preverjanje in utrjevanje- vaja dela mojstra 
 
 
 

Rešuješ naloge v DZ stran 77 in 
78. 
Ti dve strani slikaj in pošlji 
danes, 17. 4. 2020 
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