
0. GKL/KGU 

Navodila so v spletni učilnici 

1. TJA 

Dragi učenec/ učenka 7. a! (14. 4. 2020) 
 
Ta teden bo namenjen utrjevanju znanja. 
 
Prejšnji teden si bral/a dve besedili in spoznal/a stopnjevanje dolgih pridevnikov. 
Predlagam, da si še enkrat prebereš vse nove besede v slovarju. 
 
Pisali smo tudi kratko preverjanje znanja. Rezultate svojega preverjanja si že dobil/a, sedaj 
pa si lahko v priponki pogledaš rešitve preverjanja in nekatera opozorila, da boš pravilno 
stopnjeval/a pridevnike. 
 
- Sedaj si preglej rešitve nalog v DZ na spodnji povezavi (stran 109/ naloga 18, stran 110/ 
nalogi 19a in 19b, 20).  Najdeš jih na straneh 24 in 25 v rešitvah. 
 
https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/ 
 
  

 - Nadaljuj z reševanjem nalog v delovnem zvezku in učbeniku.  
 
 - DZ: stran 111/ naloga 21 – razporediš pridevnike v ustrezno skupino glede na obliko 
stopnjevanja 
 
 - U: stran 106/ naloga 4 – prepišeš vprašanje in postaviš pridevnik v ustrezno obliko ter nanj 
odgovoriš 
 
Npr.: What's the most useful thing you have at home? It's my computer. 
 
Neznane besede: useful – uporaben, valuable – dragocen, patient - potrpežljiv 
 
 
- U: stran 107/ naloga 7. Zapišeš 10 povedi (učenci z DSP in učnimi težavami 5 povedi). 
Pri tej nalogi primerjaš dekleta in fante.  
 
Npr. I think girls are as clever as boys. I think boys are sportier than girls.  
 
PAZI: IMAŠ DANE RAZLIČNE PRIDEVNIKE, ZATO PAZI KAKO STOPNJUJEŠ. PRI KRATKIH 
PRIDEVNIKIH DODAJAŠ PRIPONE -ER/-EST, PRI DOLGIH PRIDEVNIKIH BESEDI MORE, THE 
MOST. V TEJ NALOGI NI NEPRAVILNEGA STOPNJEVANJA. 
 
Neznane besede: talkative/ chatty – zgovoren, boastful/ bragging – bahačast, cheerful – 
vesel, selfish – sebičen, helpful – ki rad pomaga 
 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/


U: stran 107/ prevedi Fun-tastic v zvezek (ni potrebno prepisovati angleških povedi) 
 
That's all. Have a nice day. 
 

2. GEO 

GOSPODARSKI POMEN REK IN MORJA 

1. Najprej bomo spoznali reke v Z Evropi.  

       V atlasu ni enotnega zemljevida Z Evrope, zato jih bomo iskali na več  straneh: 
• str. 46 : poišči Temzo (teče skozi London), Shannon (Irska),  
• str. 48 : poišči Ren  in Maas (obe reki se izlivata v morje na Nizozemskem, 
• str. 50: poišči reko Rono (izliva se v Sredozemsko morje),  nato pa od J proti S reke, ki se 

izlivajo v Atlantski ocean: Garono,  Loaro, Seno (reka skozi Pariz)  
• Reši spodnje interaktivne vaje:  

https://interaktivne-

vaje.si/geografija/evropa/gradiva/zahodna_evropa/z_ev_naravgeo/z_ev_narvgeo.htm 

 

2. Preberi zapis v učbeniku str. 66 in 67 
 

3. Prepiši spodnji zapis   
4. Slikovno gradivo in dodatna razlaga te čakajo v spletni učilnici.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/gradiva/zahodna_evropa/z_ev_naravgeo/z_ev_narvgeo.htm
https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/gradiva/zahodna_evropa/z_ev_naravgeo/z_ev_narvgeo.htm
https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/gradiva/zahodna_evropa/z_ev_naravgeo/z_ev_narvgeo.htm
https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/gradiva/zahodna_evropa/z_ev_naravgeo/z_ev_narvgeo.htm


 

 

GOSPODARSTVO IN PREBIVALSTVO ZAHODNE EVROPE (učbenik 68 -74) 

 Priporočam, da odgovarjaš  v celih povedih, da ti ni potrebno prepisovati vprašanj.  

 

1. Kakšno je kmetijstvo v državah Zahodne Evrope? U 68 
2. Kaj pomeni izraz specializirano kmetijstvo? 
3. Kaj pridelujejo v nižinskem in kaj v hribovitem svetu Zahodne Evrope? 
4. Katera država je največji kmetijski proizvajalec v Zahodni Evropi? Kaj pridelujejo? U 68, 

69 
5. Kaj pridelujejo na Nizozemskem?  U 69 
6. Kdaj se je začela razvijati industrija? Katera je bila prva industrijska država? U 70 
7. Katere dejavnosti so zaposlovale največ ljudi?  
8. Katero pokrajino je najbolj prizadela industrija? 
9. Naštej novejše industrijske panoge  U 70 
10. Kateri energijski vir je bil najpomembnejši v 19. stoletju?  U 71 
11. Kateri energijski viri so pomembni danes? 
12. V katerih dejavnostih je danes zaposlenih dve tretjini prebivalcev? U 72 
13. Katera območja Zahodne Evrope so gosto naseljena in katera redkeje? U 74 
14. Katerim narodnostnim in jezikovnim skupinam pripadajo prebivalci Zahodne Evrope? U 

74 
3. GEO 

Glej 2. Ura. 

4. TJA 

Glej 1. Ura. 

5. ŠPO 

OGREVANJE: 

- 10 min neprekinjenega rahlega teka ali gibanja v različnih smereh (glede na prostorske 

zmožnosti) 

- 10 poljubnih dinamičnih ogrevalnih vaj -10 ponovitev (kroženja, zamahi, zasuki...) 

GLAVNI DEL: 

- 300 poskokov s kolebnico (lahko z vmesnimi odmori) 

- 5x šprint (sam izmeri in označi s kredo, kamnom...30 metrov= 40 korakov) 

- 3x8 poskokov s koleni do prsi z vmesnim poskokom (kenguruji) 

- Plank (mizica) na komolcih 3x 30 sekund 

- Sklece (lahko tudi na kolenih) 3x10 

ZAKLJUČNI DEL: 

- 3 raztezne vaje za roke, trup, noge (za vsak del telesa 3 vaje) držiš 15 sekund 



Med vadbo in po njej spij dovolj tekočine. 

6. SLJ 

Navodila so v spletni učilnici. 


