
Pouk na daljavo 

NARAVOSLOVJE 7              6. TEDEN (20. 4. – 24. 4. 2020) 

Dragi učenec/učenka!  

Že smo v novem tednu dela na daljavo, zato skrbno preberi navodila in jih 

upoštevaj. Predlagava, da delaš sproti in skrbno, saj boš le tako lahko 

usvojil zastavljene vsebine. 

Kar nekaj vas je takih, ki se do sedaj še niste javili s svojim delom. Vaša 

obveza je, da to storite ta teden!! (torej fotografiraj 3 strani v zvezku in 

jih pošlji po el. pošti). 

Preverjanje znanja bomo imeli v sredo, 22. 4. 

 

Najina elektronska naslova: 

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

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

 

Želiva ti lep teden.    

Maja Verhovšek in Maja Grenko                                                                                  

 

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

V sredo, 22. 4., je SVETOVNI DAN ZEMLJE. 

Komur ni vseeno in ga tovrstna tematika tudi zanima, svetujeva ogled 

vrhunskega dokumentarca  

ŽEJNI SVET, 

ki je do 24. 4. na voljo za brezplačen ogled (slovenski podnapisi): 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li 

 

 

7. a: torek, 1. 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. a: torek, 2. ura                                                                               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! 😊 

7. a: sreda                                                                                         PREVERJANJE ZNANJA 

Tokrat je na urniku pisno preverjanje znanja. Dela se lotiš takole: 

1. Poišči priponko Preverjanje znanja (splet: Delo na daljavo --7. razred-- 

Naravoslovje---Preverjanje znanja) 

2. Preverjanje rešuj kar na računalniku, vpisuj rešitve, dopolnjuj naloge. 

3. Izpolnjenega nato shrani na svoj računalnik in ga pošlji po elektronski pošti. 

4. Pregledanega in popravljenega vrneva nazaj. 

      Pri reševanju nalog vam želiva veliko uspeha 😊. 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li


7. b: sreda, 1. ura                                                                            PREVERJANJE ZNANJA 

Tokrat je na urniku pisno preverjanje znanja. Dela se lotiš takole: 

1. Poišči priponko Preverjanje znanja (splet: Delo na daljavo -- 7. razred --

Naravoslovje --- Preverjanje znanja) 

2. Preverjanje rešuj kar na računalniku, vpisuj rešitve, dopolnjuj naloge. 

3. Izpolnjenega nato shrani na svoj računalnik in ga pošlji po elektronski pošti. 

4. Pregledanega in popravljenega vrneva nazaj. 

      Pri reševanju nalog vam želiva veliko uspeha 😊. 

 

 

7. b: sreda, 2. ura   + petek (2 uri)                                             ONESNAŽEVANJE VODE 

Naloga: Obvezen ogled dokumentarnega filma ŽEJNI SVET!  

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li 
 

Po ogledu filma v zvezek napiši kratek povzetek, ki naj vsebuje tudi tvoje 

osebno mnenje o filmu (kaj ti je bilo še posebej všeč, kaj te je presenetilo, česa 

morda nisi vedel ...). To fotografiraj in mi pošlji! 

 

 

Žejni svet vabi na izjemno 90-minutno potovanje okoli sveta. Tokrat se 

slavni fotograf Yann Arthus-Bertrand ukvarja z enim od največjih izzivov za 

preživetje človeka – vodo. 

 

 

 

 

NEOBVEZNO: 

Po ogledu filma se lahko v petek, 24. aprila, od 12. do 13. ure 

prek videokonference pridružite prof. dr. Mihaelu Tomanu z Biotehniške 

fakultete Univerze v Ljubljani, ki bo v živo odgovarjal na vprašanja, 

porojena z ogledom filma. Povezava do videokonerence. 

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=TdTW5LOdlYVlQjQTzME3egQp 
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