
Pouk na daljavo 

NARAVOSLOVJE 7                  8. TEDEN (11. 5. – 15. 5. 2020) 

Dragi učenec/učenka!  

Že je 8. teden pouka na daljavo, zato se bomo v tem tednu osredotočili na 

raztopine. V okviru te naravoslovne tematike boste nekateri morali izdelati 

projektne naloge za oceno. Projektne naloge so nujne za tiste, ki v 2. 

ocenjevalnem obdobju še nimate ocene, in po želji za tiste, ki bi oceno še 

vseeno radi pridobili (razmislite o zaključevanju ocen ob koncu šolskega leta). 

Datum oddaje projektne naloge je 20. 5. 2020. 

Navodila za projektno delo bodo dosegljiva v aplikaciji Teams (EKIPA  NAR 7.A 

ali NAR 7.b - DATOTEKA – UČNO GRADIVO). 

 

 

 

 

 

Sedaj velja: V primeru vprašanj ali težav nama pošlji sporočilo v Teams ali na 

naslov 

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 GLEJ DELO ZA SVOJ RAZRED: 
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7. a: torek, 1. ura                POSLEDICE ČLOVEKOVEGA GOSPODARJENJA Z NARAVO 

1. Naloga: Preberi snov v učbeniku str. 167 - 168. 

2. Naloga: V zvezek izdelaj miselni vzorec ali naredi samostojne izpiske iz prebrane 

snovi. Naslov miselnega vzorca: POSLEDICE ČLOVEKOVEGA GOSPODARJENJA Z NARAVO. 

3. Naloga: Za lep zaključek tedna si oglej filmček o 

Triglavskem narodnem parku, ki je edini narodni park v 

Sloveniji. 
 

 

 

 

 

 

 

7. a: torek, 2. ura                                 RAZTOPINE 

 

1. Naloga: Preberi učno snov v spletnem učbeniku in poglej posnetek: 

https://eucbeniki.sio.si/nar7/976/index.html 

2. Naloga: reši nalogo v spletnem učbeniku, 

preglej rešitve. 

3. Naloga: V zvezek zapiši naslov RAZTOPINE 

in prepiši rešeno nalogo.  

 

7. a: sreda                                       RAZTOPINE 

1. Naloga: Preberi učno snov o raztopinah še v učbeniku, str. 14, 15. 

2. Naloga: Poišči navodila za izdelavo projektne naloge v Teams in jih preberi. V kolikor 

se odločiš za izdelavo projektne naloge se vpiši v razpredelinico (DATOTEKA – 

RAZPREDELNICA O IZDELAVI PROJEKTNE NALOGE). 

3. Naloga: Opravi eksperiment v DZ po navodilih. Poskus izvedi vsaj 3-krat in zabeleži 

meritve. Izpolni delovni zvezek str. 12 (celotno stran). 

POMOČ: 

  *Uporabi kuhinjski termometer, da boš lahko izmeril/-a temperaturo vode. 

  **Če termometra nimaš, boš eksperiment opravil/-a brez merjenja temperature (pozoren/-a bodi le, da 

naliješ mrzlo in vročo vodo). 

  ***   Štoparico najdeš na svojem mobilnem telefonu ali uporabi stensko (ročno) uro. 

https://www.youtube.com/watch?v=2XyttCVIdWo
https://eucbeniki.sio.si/nar7/976/index.html


7. b: sreda, 1. ura                                 RAZTOPINE 

 

1. Naloga: Preberi učno snov v spletnem učbeniku in poglej posnetek: 

https://eucbeniki.sio.si/nar7/976/index.html 

2. Naloga: reši nalogo v spletnem učbeniku, 

preglej rešitve. 

3. Naloga: V zvezek zapiši naslov RAZTOPINE 

in prepiši rešeno nalogo.  

 

7. b: sreda, 2. ura                             RAZTOPINE, EKSPERIMENTALNO DELO 

1. Naloga: Preberi učno snov o raztopinah še v učbeniku, str. 14, 15. 

2. Naloga: Poišči navodila za izdelavo projektne naloge v Teams in jih preberi. V kolikor 

se odločiš za izdelavo projektne naloge se vpiši v razpredelinico (DATOTEKA – 

RAZPREDELNICA O IZDELAVI PROJEKTNE NALOGE). 

3. Naloga: Opravi eksperiment v DZ po navodilih. Poskus izvedi vsaj 3-krat in zabeleži 

meritve. Izpolni delovni zvezek str. 12 (celotno stran). 

POMOČ: 

  *Uporabi kuhinjski termometer, da boš lahko izmeril/-a temperaturo vode. 

  **Če termometra nimaš, boš eksperiment opravil/-a brez merjenja temperature (pozoren/-a bodi le, da 

naliješ mrzlo in vročo vodo). 

  ***   Štoparico najdeš na svojem mobilnem telefonu ali uporabi stensko (ročno) uro. 

 

7. b: petek                                                   HITROST RAZTAPLJANJA SNOVI 

1. Naloga: Reši v DZ str. 10/nal. 1 in 2 ter DZ str. 13/nal. 6. 

2. Naloga: Preberi učno snov v učbeniku, str. 16, 17. 

3. Naloga: Oglej si kratke posnetke v spletnem učbeniku 

https://eucbeniki.sio.si/nar7/976/index1.html.  

4. Naloga: Dopolni nalogi pod posnetkoma, preveri rešitve in ju prepiši v zvezek (naslov 

v zvezku: HITROST RAZTAPLJANJA SNOVI). 
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