
Pouk na daljavo 

NARAVOSLOVJE 7     1. TEDEN (16. 3. – 20. 3. 2020) 

Dragi učenec/učenka!  

Svetujeva, da naloge opraviš v dnevu, ko imaš predmet na urniku.  

Ker je delo nadomestilo za ure pouka, ki bi jih sicer opravil/-a v šoli, 

pričakujeva, da bo opravljeno v skladu s spodaj napisanimi navodili. Po 

povratku v šolo bova pregledali tvoje opravljeno delo. V primeru vprašanj 

ali težav nama pošlji sporočilo na naslov maja.verhovsek@guest.arnes.si , 

maja.grenko@guest.arnes.si. Veseli bova tudi vsake poslane fotografije 

tvojega izdelka. 

 

Želiva ti lep teden.    

Maja Verhovšek in Maja Grenko                                                                                  

 

7.a 

1. ura (torek) 

1. V zvezku že imaš oblikovano razpredelnico (Paukovo metodo) o Razvoju 

zarodka (U, str. 142-144). Preveri, ali si jo dokončal že pri uri, drugače jo oblikuj 

do konca.  

2. S pomočjo ključnih besed, ki si jih zapisal v razpredelnico, oblikuj svoje 

povezano besedilo, v katero je potrebno vključiti vse izbrane ključne besede. 

Besedilo naj bo nazorno, natančno, vključiš lahko tudi kakšno shemo, sliko, 

fotografijo. 

3. Odgovori na vprašanja v učbeniku, str. 144 

 

2. ura (torek) 

1. Prejšnjo uro ste pri naravoslovju raziskovali, spoznavali in obravnavali 

razmnoževanje različnih organizmov po skupinah. Prepiši glavne ugotovitve iz 

priloženega powerpointa 7. a RAZMNOŽEVANJE ORGANIZMOV. 

2. Reši naloge na na naslednji spletni povezavi https://interaktivne-

vaje.si/naravoslovje/naravoslovje_7r.html 

Samo zavihek RAZMNOŽEVANJE, RAST IN RAZVOJ ŽIVALI! (Seveda lahko 

rešuješ tudi ostale naloge 😊) 
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3. V zvezek prepiši vprašanja oz. nariši ter zapiši le pravilno rešitev. 

 

3. ura (sreda) 

1. V zvezek reši naloge iz učbenika, str. 141, 146 (Razmisli in odgovori) ter 

prav tako v v zvezek reši naloge na str. 147, 148 (Preizkusi svoje znanje). 

 

 

7. b 

 1. ura (sreda)  

1. Naloga:  V zvezek do konca prepiši powerpoint predstavitev  

7. b RAZMNOŽEVANJE ORGANIZMOV. 
(Prepiši samo tiste drsnice (slajde), ki so označene z rumeno zvezdico.) 

      2. Naloga:  Preberi v učb. str. 138 -141 in reši DZ, str. 75 (celo stran) 

      3. Naloga: Reši naloge na na naslednji spletni povezavi https://interaktivne-

vaje.si/naravoslovje/naravoslovje_7r.html 

Samo zavihek RAZMNOŽEVANJE, RAST IN RAZVOJ ŽIVALI! (Seveda lahko 

rešuješ tudi ostale naloge 😊) 

2. ura (sreda)  

1.  Naloga: V učbeniku preberi 142 – 146 (Razvoj zarodka in osebni razvoj) 

in učb. 145 – 146 (Razvojni krog zajedalcev). 

2. Naloga: V zvezek napravi iz obeh poglavij miselna vzorca (2 miselna 

vzorca!) 

3. ura (petek)  

1. Naloga:  V zvezek reši naloge iz učbenika, str. 141, 144, 146 (Razmisli in 

odgovori) ter prav tako v v zvezek reši naloge na str. 147, 148 (Preizkusi 

svoje znanje). 
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