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7. C, UČNO GRADIVO ZA 17. 4. 2020 

 

NARAVOSLOVJE 
 
 

RAST IN RAZVOJ DO SMRTI 

Te zanimajo razvojni krogi človeških zajedavcev - KOMARJA, KLOPA, ČLOVEŠKE 

GLISTE, UŠI? Kakšen je pomen teh živali kot zajedavcev in prenašalcev bolezni? Kako se 

lahko zaščitimo? Vse to in še več se boš naučil-a pri današnji uri.  

V uvodu bomo utrdili snov prejšnje ure – pregledali odgovore na vprašanja v spletni 

učilnici. Vsa navodila so v spletni učilnici. 

Tvoja učiteljica 

 

SLOVENŠČINA 
 
Draga učenka/dragi učenec! 

Včeraj si prisluhnil/-a pesmi  KODER PLAVIH LAS, ki jo je napisal srbski pesnik Miroslav 

Antić.  

S pomočjo razlage, ki te je čakala v spletni učilnici, si odgovoril/-a na zastavljena 

vprašanja. Moji odgovori te čakajo v spletni učilnici. Primerjaj jih s svojimi in jih po potrebi 

dopolni in popravi. 

Danes si boš uredil/-a zapiske. V spletni učilnici ti pripenjam gradivo. 

Učiteljica Marija Kronovšek 

 

 

RAZREDNA URA 

V spletni učilnici te čakajo anketa, možnost, da »pojamraš«, pohvališ, vprašaš za nasvet in 

še kakšna nezatežena naloga. 
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ANGLEŠČINA 

Pozdravljen sedmošolec, sedmošolka, 

že je tu zadnja ura ta teden. Verjamem, da imaš še dovolj energije za današnjo nalogo. 

Najprej si preglej naloge za idiome v delovnem zvezku od prejšnjič. Rešitve so v prilogi. 

Danes nas čaka še utrjevanje stopnjevanja pridevnikov, zato obvezno poišči zvezek in odpri tam, 

kjer imaš pravila za COMPARISON OF ADJECTIVES (STOPNJEVANJE PRIDEVNIKOV). 

Zopet si preberi pravila, saj te nato čaka naloga. 

 

Sedaj pa sledi preverjanje tvojega znanja. Vsa navodila najdeš v prilogi. Nalogo oddaj do 

ponedeljka. 

 

Good luck! 

Your English teacher Mojca Vidmajer 

 

TRADITIONAL EXPRESSIONS WITH AS … AS – rešitve vaj v delovnem zvezku 
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REŠEVANJE SPLETNE NALOGE 

Obiskal/a boš spodaj navedeno spletno stran in rešil/a nalogo.  

 Ko delovni list rešiš, na koncu klikneš FINISH! 

 Program ti bo ponudil tole okno:  

 

 

 

 

 

 

 Izberi desno možnost, da svoj rezultat pošlješ meni.  

 

 Nato izpolni obrazec: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tvoje ime in priimek.  

2. Tvoj razred. 

3. Tvoj predmet, to je angleščina.  

4. Moj elektronski naslov, to je mojcavidmajer@yahoo.com 

5. Klikneš SEND.  

Naslov, kjer najdeš delovni list je naslednji:  

https://www.liveworksheets.com/gm155739ue 

mailto:mojcavidmajer@yahoo.com
https://www.liveworksheets.com/gm155739ue
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MATEMATIKA 

OBDELAVA PODATKOV 

(učbenik od str. 195 – 198), 17. 4. 2020 

1. V zvezek napiši naslov: PRIKAZ MEDSEBOJNO ODVISNIH KOLIČIN 

Ob naslovu obvezno zapiši datum. 

 

2. Ponovimo Koordinatno mrežo.  

Na povezavi http://www.iucbeniki.si/matematika7/776/index5.html si preberi POVZETEK. Če želiš, si 

ga lahko prepišeš v zvezek. Potem si pod povzetkom še enkrat poglej, kako rišemo točke v koordinatno 

mrežo. V iučbeniku na isti strani reši še obe nalogi. 

 

3. Preberi in prepiši v zvezek: 

 
           

 

http://www.iucbeniki.si/matematika7/776/index5.html
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4. Dodatno razlago si preberi v učbeniku besedilo na straneh 195 do 197.  

 

5. Reši naloge iz učbenika N 3, 4, 5/ str. 198. Obvezno preveri rešitve! 

 

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

 

 

IP ŠPORT ZA ZDRAVJE 

Navodila so v spletni učilnici. 

 


