
Pouk na daljavo 

NARAVOSLOVJE 7              5. TEDEN (14. 4. – 17. 4. 2020) 

Dragi učenec/učenka!  

Spet je nov teden in pred tabo že novi izzivi. Natančno preglej in preberi 

navodila, delaj sproti ter se potrudi pri reševanju nalog. 

Prosiva, da nama dosedanje delo fotografirate (DZ, zvezek, 3 fotografije) 

in pošljete na najina elektronska naslova: 

Maja Verhovšek: maja.verhovsek@guest.arnes.si 

Maja Grenko: maja.grenko@guest.arnes.si 

 

Ta teden bo posvečen predvsem ponavljanju, utrjevanju in učenju snovi, 

saj bomo imeli v sredo,  22. 4., preverjanje znanja iz poglavja:  

- Razmnoževanje, rast in razvoj živali (U 137 – 148 / DZ 75 - 81) 

- Zgradba in delovanje ekosistemov (U 149 – 162 / DZ 82 – 87)  

 

Želiva ti lep teden.    

Maja Verhovšek in Maja Grenko                                                                                  

 

ZARADI RAZLIČNEGA URNIKA V PREJŠNJEM TEDNU GLEJ DELO ZA SVOJ RAZRED: 

7. a: torek, 1. ura                                                     RASTLINE IN ŽUŽELKE TRAVNIKA 

Projektna naloga: DZ, str. 86, 87/ 2. naloga. Raziskoval boš domačo zelenico ali 

bližnji travnik. Če danes ni lepega vremena za to dejavnost, nalogo prestavi na 

ustreznejši čas. Tudi, če imaš pomisleke glede sprehodov v naravo, to dejavnost 

prestavi na kasnejši čas! Žuželke pa lahko opazuješ tudi na domačem balkonu. 

Ključi za določevanje rastlin ali živali so razne enciklopedije. Uporabi knjige, ki 

jih imaš doma ali pa si pomagaj s spletom:  

Za določanje rastlin uporabi: http://www.zaplana.net/flowers/asp/key/sql.asp 

Lahko pa si na svoj pametni telefon namestiš 2 aplikaciji in se pozabavaš s tem:  

1. PictureInsect za poimenovanje žuželk;  

kasneje uporabi google za prevod iz latinščine v slovenščino. 

2. PictureThis: za poimenovanje rastlin; kasneje uporabi  

google za prevod iz lastinščine v slovenščino. 

Opozorilo: obe aplikaciji sta brezplačni vsaj 7 dni, nikakor ne vpisuj  

kakšne številke kreditne kartice !!! 

Še nasvet: obstaja še veliko drugih aplikacij: v TrgovinoPlay ali app store vtipkaj: Insect name 

oz. plant identification. Naloži si poljubno brezplačno aplikacijo in raziskuj. Ker so te aplikacije 

v angleščini, si pomagaj tako, da si zapišeš latinsko ime (lahko kar v DZ) in ga v slovenščino 

prevedeš s pomočjo googla. 

Geslo te ure je torej: ZABAVA IN SPROSTITEV V NARAVI! 
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7. a: torek, 2. ura                                                          PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 

1. Naloga: Še enkrat preberi snov v učbeniku od str. 150 – 160. 

2. Naloga: Preriši shemo iz učb. str. 56 (v pravokotniku) in dopiši besedilo 

pod shemo. 

3. Naloga: V zvezek prepiši in reši naloge iz učb. str 161, 162. 

 

7. a: sreda                                                      PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE, UČENJE 

1. Naloga: Še enkrat preberi snov v zvezku in po potrebi dopolni. Naslovi:  
- RAZMNOŽEVANJE ORGANIZMOV (prepis powerpointa) 

- RAZVOJ ZARODKA (miselni vzorec) 

- OSEBNI RAZVOJ (miselni vzorec) 

- RAZMISLI IN ODGOVORI (U str. 141,144,146,147,148) – imaš rešitve! 

- GOZDNI EKOSISTEMI (preris skice in opis gozdnih slojev) 

- RAZMISLI IN ODGOVORI (U str. 153) 

- UČNI LIST GOZD (prepis v zvezek) 

- OPIS SLOVENSKIH GOZDOV (listopadni bukov gozd, mešani gozd bukve in smreke, iglasti smrekov 

gozd, poplavni gozd ob reki Muri, vednozeleni gozd na Krasu) 

- RAZMISLI IN ODGOVORI (U str. 156) 

- EKOSISTEMI V SLOVENIJI (prepis povzetka iz e-učbenika) 

- SKICA IZ UČBENIKA (str. 156) 

- PREIZKUSI SVOJE ZNANJE (u str. 161 – 162) 

Po mailu mi pošlji poročilo: koliko strani v zvezku si napisal od začetka 

karantene. Pošlji pa mi tudi vsaj 3 fotografije zvezka. 

To snov se tudi nauči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. b: sreda, 1. ura                                          PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE, UČENJE 

1. Naloga: Še enkrat preberi snov v zvezku in po potrebi dopolni. Naslovi:  
- RAZMNOŽEVANJE ORGANIZMOV (prepis powerpointa) 

- RAZVOJ ZARODKA (miselni vzorec) 

- OSEBNI RAZVOJ (miselni vzorec) 

- RAZMISLI IN ODGOVORI (U str. 141,144,146,147,148) – imaš rešitve! 

- GOZDNI EKOSISTEMI (preris skice in opis gozdnih slojev) 

- RAZMISLI IN ODGOVORI (U str. 153) – imaš rešitve! 

- UČNI LIST GOZD (prepis v zvezek) 

- OPIS SLOVENSKIH GOZDOV (listopadni bukov gozd, mešani gozd bukve in smreke, iglasti smrekov 

gozd, poplavni gozd ob reki Muri, vednozeleni gozd na Krasu) 

- RAZMISLI IN ODGOVORI (U str. 156) – imaš rešitve! 

- EKOSISTEMI V SLOVENIJI (prepis povzetka iz e-učbenika) 

- SKICA IZ UČBENIKA (str. 156) 

- PREIZKUSI SVOJE ZNANJE (u str. 161 – 162) – imaš rešitve! 

Po mailu mi pošlji poročilo: koliko strani v zvezku si napisal od začetka 

karantene. Pošlji pa mi tudi vsaj 3 fotografije zvezka. 

To snov se tudi nauči. 

7. b: sreda, 2. ura                                          PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE, UČENJE 

1. Naloga: Še enkrat preveri rešenost nalog v DZ in jih po potrebi dopolni. 

- str. 75 (cela stran) 

- str. 76, 77 ali str. 78, 79 ali str. 80 ali str. 81.  

- str. 82/1. nal.,  

- str. 84 / 3. nal. 

- str. 84/1. nal. 

- str. 86/1. nal. 

- str. 86/2. nal. 

Po mailu mi pošlji poročilo: ali imaš rešene vse zahtevane naloge oziroma, 

kje si imel težave. 

 

7. b: petek                                                                                      UČENJE NOVE SNOVI 

Utrjuj, ponavljaj in se uči snov v zvezku, učbeniku in delovnem zvezku. 

Sporoči mi na mail, če so kje kakšne nejasnosti ali težave. Pri učenju ti želim 

veliko uspeha in volje za samostojno delo!       

 

 

 

 

 

 

 

 


