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7. C, UČNO GRADIVO ZA 15. 4. 2020 

 

DOPOLNILNI POUK MATEMATIKE 

Navodilo in naloge za utrjevanje snovi se nahajajo v spletni učilnici. 
 

 

GEOGRAFIJA 

PODNEBJE IN RASTLINSTVO ZAHODNE  EVROPE    (U 61,62) 

1. Oglej si klimogram Utrechta (Nizozemska) v učbeniku na strani 62.  

a) Koliko znaša najnižja povprečna temperatura pozimi in koliko najvišja poleti?  

b) Kakšna je razporeditev padavin čez leto? 

c) Kaj ugotoviš, če klimogram Utrechta primerjaš s klimogramom Fort Williama 

(Škotska)? 

2. Utrecht  ima oceansko podnebje.  

a) Zakaj ima Zahodna Evropa takšno podnebje?  (U 61) 

b) Kakšne so značilnosti oceanskega podnebja?   

c) Kje je več padavin? 

3. Kaj prinaša toploto atlantskim obalam Evrope? U 62 

4. Kako vpliva topel morski tok na ozračje pozimi in kako poleti? 

5. Kakšno podnebje imajo južne obale Francije? 

6. Kakšno rastlinstvo imajo države Zahodne Evrope? 

7. Reši nalogo na strani 70 v delovnem zvezku.  

 

 

 

ŠPORT, dekleta 

Navodila so v spletni učilnici. 
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ŠPORT, fantje 
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ANGLEŠČINA 
 
Pozdravljen sedmošolec, sedmošolka, 

v prejšnjih urah smo že veliko utrjevali stopnjevanje pridevnikov. Utrjevanje zopet sledi 
prihodnjo uro. 

 
Danes pa si bomo pogledali, kako pridevnike uporabimo v tradicionalnih izrazih z as … as.  
V slovenščini jih imenujemo stalne besedne zveze ali idiomi. 
 
Odpri učbenik ali spletni učbenik na strani 109 https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/109.html  

Najprej poskušaj ustno rešiti nalogi 8a in 8b. Preveri svoje odgovore na ikoni “i” na levi 

strani in nalogi nato prepiši v zvezek kot kaže spodnja tabela. 

TRADITIONAL EXPRESSIONS WITH 
AS … AS 

PREVOD 

as quiet as a mouse tih kot miška 

as free as a bird svoboden kot ptica 

as busy as a bee priden kot čebela, mravlja 

……………………….. ………………………… 

 

Napisano tabelo v zvezku mi tudi pošlji v priponki spletne učilnice. 
 
Sedaj pa reši še naloge v delovnem zvezku: 
stran 112/ nalogi 22, 23a 
stran 113/ 23 b. 
 

That is all for today. Well done! 

Mojca Vidmajer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/109.html
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MATEMATIKA 
 

OBDELAVA PODATKOV 

(učbenik od str. 195 – 198), 15. 4. 2020 

1. V zvezek napiši naslov: ARITMETIČNA SREDINA 

Ob naslovu obvezno zapiši datum. 

 

2. Ponovimo:  

Na povezavi http://www.iucbeniki.si/matematika7/779/index.html reši uvodno nalogo in naloge 

1, 2, 3. 

 

3. Preberi in prepiši v zvezek: 

 

 

http://www.iucbeniki.si/matematika7/779/index.html
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Omenjeno lahko pogledate tudi na naslednji povezavi, kjer ne rabite registracije. 

Učencem je na voljo prost dostop (brez registracije) do interaktivnih učnih gradiv 

na portalu www.ucimte.com. Interaktivna gradiva se nahajajo v rubriki levo / 

Interaktivno. Na voljo je tudi prost dostop do interaktivnih nalog na portalu 

www.ucimse.com, in sicer za razred, ki si ga učenec izbere. 

 

 

4. Dodatno razlago si preberi v učbeniku besedilo na straneh 192 do 194.  

 

5. Reši naloge iz učbenika N 1, 3, 5, 7, 8/ str. 194. Obvezno preveri rešitve! 

 

Če naletiš na težavo pri kateri od nalog, mi  piši.  

https://www.ucimte.com/
https://www.ucimse.com/
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IP ŠOLSKO NOVINARSTVO 

 

Dragi šolski novinarji/drage šolske novinarke, 

danes se bomo videli. 

Če nam bo uspelo, bomo vzpostavili pogovor preko ZOOM-a in se tako naučili še ene nove 

veščine, ki pritiče dobremu novinarju. 

Tiste, ki se pogovora ne boste udeležili, pa prosim, da ponovno natančno preklikate spletni 

album in spletno glasilo, ki od našega zadnjega srečanja ponujata nove novosti. 

In ne pozabite … se vidimo v spletni učilnici, kjer vas čaka tudi kratka naloga. 

 

Karmen Zupanc 

 


