
Pouk na daljavo 

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

Dragi učenec/učenka!  

Ja, res je, počitnice so tudi nama hitro, prehitro minile, sedaj pa je zopet čas, 

da zavihamo rokave. Po novem spremljajte objave v orodju Teams, kjer je že 

vzpostavljena EKIPA za tvoj razred: 

 

 

 

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, 3.ura     7. b: sreda, 1. ura            EKOSISTEMI, KI JIH VZDRŽUJE ČLOVEK 

Tokrat boš zopet delal z i-učbenikom za naravoslovje. Pojdi na stran 281! 

https://eucbeniki.sio.si/nar7/2026/index.html 

 

 

 

 

 

 

1. Naloga: Preberi snov in reši naloge v i-učbeniku od 281 strani do 288. Želim, da to 

narediš res skrbno in natančno. 

2. Naloga: V zvezek zapiši naslov: EKOSISTEMI, KI JIH VZDRŽUJE ČLOVEK. 

3. Naloga: V zvezek prepiši povzetek iz i-učbenika, str. 285. 

 

7.a: sreda, 3. ura         7. b: sreda, 2. ura                                URBANI EKOSISTEMI 

1. Naloga: Za utrjevanje snovi prejšnje ure najprej reši nalogo v DZ, str. 89/ 1. nal. 

2. Naloga: Oglej si fotografije in preberi zapise pod fotografijami v učb., str. 164 – 166. 

3. Naloga: Pojdi na str. 289 v i-učbenik: https://eucbeniki.sio.si/nar7/2027/index.html 

Preberi snov in reši naloge v i-učbeniku od 289 strani do 294. 

4. Naloga: V zvezek dopiši povzetek iz i-učbenika, str. 292. 

 

7. b: petek                            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. 
 

 

 

stran 281 

klikni za NASLEDNJO 

STRAN 

klikni za PREJŠNJO 

STRAN 
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