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7. C, UČNO GRADIVO ZA 16. 4. 2020 

 
DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINE 

Dragi sedmošolci, 
tako kot prejšnji četrtek vas tudi tokrat pričakujem v spletni učilnici s kratkimi nalogami za 
utrjevanje znanja. 
 
Prijazen pozdrav, 
učiteljica Karmen 
 

 

GEOGRAFIJA 

 

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
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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 
 

 

NARAVOSLOVJE 
 
 

RAST IN RAZVOJ DO SMRTI 

Prejšnjo uro si z raziskavo ugotovil-a, da le oplojeno kokošje jajce vsebuje ZARODEK. 
Torej se z oploditvijo (združitvijo ženske in moške spolne celice) začne razvoj osebka.  
Da bi se nov osebek lahko razmnoževal, pa mora najprej odrasti. Obdobje rasti pri živalih 
poteka različno dolgo. V učbeniku si oglej razvoj piščanca. Nato odgovori na vprašanja 
(učb. str. 104-105). V spletni učilnici si oglej še zanimivosti o uporabi zarodnih celic za 
zdravljenje. 
 
V spletni učilnici te čaka naloga za utrjevanje znanja. Oddaj jo do naslednje ure 
NAR. 
 
Veliko uspeha ti želim, 
tvoja učiteljica 
 
1. Zakaj se celice v tvojem telesu tako zelo razlikujejo, če pa so vse nastale iz istega 
oplojenega jajčeca? (Pomoč: diferenciacija celic) 
 
 

2. Pravilno poveži. 
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3. Kdaj osebek doseže spolno zrelost? 

 

4. Nekatere živali v razvoju preidejo skozi popolno ali nepopolno preobrazbo. Primerjaj 

preobrazbo metulja (levo) in žabe (desno). Opiši in s številkami označi faze v razvoju. Kakšna je 

razlika v razvoju med metuljem in žabo? 

                            

 

 

 

SLOVENŠČINA 
 
 
Draga učenka/dragi učenec! 

Se še spomniš, po čem prepoznamo pesem? Kako imenujemo pesništvo še drugače? 

Verjamem, da se. Danes si bomo privoščili pesem KODER PLAVIH LAS, ki jo je napisal 

srbski pesnik Miroslav Antić.  

V razdelku Male učenosti je zapisano: »Pesmi, ki jih je napisal za vas, mladi bralci, so vse 

prežete z živim nemirom, kakršen je značilen za mnoge fante in dekleta v vaših letih. 

Najpomembnejši med temi nemiri pa je seveda tisti, ki mu pravimo nemir prve 

zaljubljenosti.« 

Sedaj najbrž že veš, da bo pesem govorila o prvi zaljubljenosti. Ampak kdo je zaljubljen? V 

koga? 

Sem vzbudila tvojo radovednost?  

Pridruži se mi v spletni učilnici. 

 

Učiteljica Marija Kronovšek 
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IP SODOBNA PRIPRAVA HRANE 

Zdravo!  

Naj te opomnim… si že dokončal/a miselni vzorec o hranilnih snoveh? Če ne, to uredi 
takoj in mi ga pošlji v spletno učilnico.  

Velikonočni prazniki so mimo. Verjamem, da ste si privoščili marsikatero jed, ki je sicer ne 
jeste prav pogosto.  

Za ta in naslednji teden sem pripravila novo nalogo. Pripravil/a boš jed po želji. Poslikaj 
pripravo jedi in njen končen izgled, zraven pa pripiši še recept. Nalogo objaviš v spletni 
učilnici. Najboljše reportaže priprave jedi bodo objavljene v K(o)rona časopisu. Časa imaš 
do 24. aprila 2020.  

Veselo na delo!  

Tvoja učiteljica! 
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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: 

https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/109.html
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stran 112/ nalogi 22, 23a 
stran 113/ 23 b. 
 

That is all for today. Well done! 

Mojca Vidmajer 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

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 

 

https://www.ucimte.com/
https://www.ucimse.com/

