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7. C, UČNO GRADIVO ZA 2. 4. 2020 
 
 

DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINE 
 
Pričakujem vas v spletni učilnici, za vso pomoč pa vam na voljo tudi preko maila 
karmen.zupanc@gmail.com. 
 
Učiteljica 
 
 
IP NEMŠČINA 1 
 

PONEDELJEK, 30. 3. 2020 in ČETRTEK, 2. 4. 2020, 

Pozdravljeni dragi 7-šolci. 

Ker ste bili v prejšnjem tednu tako pridni, vam za današnjo nalogo dam kar cel teden časa 

:-) A ni to fajn :-)) Kljub temu upam, da ste vsi zdravi in dobrega počutja, polni energije in 

smeha. Zdaj pa si dajmo pogledati kaj je vaša naloga v tem tednu, prav? 

Večina vas sicer ima delovni zvezek doma, nekaj vas je delovni zvezek pustilo v šoli. Zato 

boste vsi delali v interaktivnem delovnem zvezku vaje, kjer bo pisanja manj, pa še rešitve 

boste dobili takoj. Super, ne? 

Torej, prijavite se na irokusplus (če ima kdo pri tem še vedno težave, naj mi piše na 

mail mojca.2906@yahoo.de) in poiščite interaktivni delovni zvezek (ne elektronskega). 

Ponovili boste celotno lekcijo torej v kazalu levo zgoraj poiščite poglavje Lekcija 2. 1: Was 

hast du am Montag? 

Začnete s 1. nalogo (ki smo jo že reševali pisno v delovnem zvezku, pa nič zato), 

ter končate z 9. nalogo. Ne pozabite pri vsaki nalogi spodaj desno klikniti še na zeleno 

kljukico, da preverite svoje odgovore.  

10. nalogo boste naredili pisno v zvezek. Najprej si boste zapisali spodnji zapis, nato pa 

pod zapis rešili še nalogo. Vse skupaj nato fotografirajte in priložite tukaj (glej spodaj).  

Če bo kdo pri tem imel težave, naj to zapiše na naš kanal ali na moj elektronski naslov 

mojca.2906@yahoo.de.  

LIEBLINGSFÄCHER IN MEINER KLASSE (najljubši predmeti v mojem razredu) 

Das Lieblingsfach von Anna ist Deutsch. = Annas Lieblingsfach ist Deutsch. 

Das Lieblingsfach von Timo ist Englisch. = Timos Lieblingsfach ist Englisch. 
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GEOGRAFIJA 

Navodila so tudi v spletni učilnici. 

GOSPODARSTVO 
 
S pomočjo učbenika in atlasa odgovori na vprašanja.  
 
Sredogorja s kotlinami  (U 51 – 53, A 43) 
1. Katera naravna bogastva ima sredogorje s kotlinami? 
2. Kakšna industrija se je razvila na tem območju? 
3. Kakšen je vpliv industrije na okolje? 
4. Zakaj so začeli v Zahodni Nemčiji zapirati rudnike in premogovnike? 
5. Zahodnonemška družba je postindustrijska družba oz. informacijska družba. Kaj to 

pomeni? 
6. Katera država je v Srednji Evropi gospodarsko najmočnejša?  
 
Nemško – Poljsko nižavje (A 43) 
7. Zakaj je Nemško – Poljsko nižavje primerno predvsem za kmetijstvo?   
8. Naštej najpomembnejše kmetijske pridelke. 
9. *Zakaj je zelo pomemben rečno-kanalski promet? 
 

 

NARAVOSLOVJE (četrtek in petek) 

Dragi učenci 7.A in 7.C,  

v tem tednu bomo predelali poglavje ZVOK. V spletni učilnici so objavljena dodatna navodila glede 

izvedbe poskusov, in povezave do zanimivih filmčkov o zvoku.  

Ostanite zdravi, učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

 

ZVOK je povsod okoli nas 

S pomočjo učbenika na str. 98 - 99 odgovori na vprašanja. Želim ti veliko uspeha pri delu! 

1. Na hitro o zvoku 

Zvok je vzdolžno valovanje, ki se širi po snovi (zraku, tekočini, trdnih snoveh). Ponovi, kaj je pri 

zvoku valovna dolžina in frekvenca. 

 

2.  Oddajniki zvoka 

a) Naštej oddajnike zvoka ali ZVOČILA. 

b) V kakšne namene uporabljajo zvok živali?  
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3. Nastanek zvoka 

a) Kako nastane zvok? 

 

b) Zakaj ob oddaljeni nevihti blisk opazimo veliko prej, preden zaslišimo grom? 

c) Naštej nekaj sprejemnikov zvoka. Ponovi potovanje zvoka po ušesu. 

 

č) Kakšne posledice pušča dolgotrajna izpostavljenost hrupu? 

d) S katerimi ukrepi bi ti zmanjšal onesnaženost okolja s hrupom? 

4. Izvedi spodnja poskusa in opiši rezultate: 

    

5. Sestavi svoj poskus z zvokom 

Sestavi načrt poskusa in ga izvedi. Napiši rezultate in ugotovitve, poskus fotografiraj.  Če imaš 

možnost, naredi videoposnetek.  

A) Poskus, v katerem zvok nastane, preden ga slišimo. 

ALI 
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B) Poljuben poskus iz zvoka (v pomoč imaš spodnje fotografije poskusov, lahko sestaviš svojega!). 

Delovanje glasilk: 

 

Širjenje in sprejemanje zvoka: 

 

Pojoči kozarci: https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/3713 

 

 

 

SLOVENŠČINA 
 

Po Ovidu: Dedal in Ikar, prva letalca 

Dragi sedmošolci! 

Lotevamo se že tretje bajke, in sicer bajke o prvih letalcih. Osrednji osebi sta Dedal in 

njegov sin Ikar. 

Razmisli, kdo je letalec, nato pa se loti branja odlomka, ki ga najdeš v berilu pod zgoraj 

zapisanim naslovom. 

 

Ko boš besedilo prebral/-a, se loti dveh kratkih nalog. 

1. Zapiši pet manj znanih ali zanimivih besed in jim pripiši razlago. Pomagaj si z 

razdelkom Male učenosti in SSKJ. 

2. Sestavi tri vprašanja, povezana z vsebino prebrane zgodbe. Pripiši tudi 

odgovore. 

 

Nalogi zapiši v zvezek, kamor najprej seveda zapiši naslov. 

Še vedno pa toplo vabljen/-a v spletno učilnico. 

Učiteljica Marija Kronovšek 

Čas trajanja zadane naloge: Branje največ 10 min, besede in vprašanja 10 min. 

 
 
 
 

Ugašanje sveče z zvokom: 

 

https://www.ucimse.com/promo/naloga/demo/3713
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IP SODOBNA PRIPRAVA HRANE 
 
 
SPH 2. 4. 2020 in 9. 4. 2020 – navodila so tudi v spletni učilnici 
Zdravo! 
 
Spet smo se zbrali pri SPH. Današnje navodilo bo veljalo za dva tedna (2. in 9. 4. 2020), 
ker je bolj obširno. Snov bi na popolnoma enak način oddelali v razredu, bo pa osnova za 
ocenjevanje. V primeru, da naloge ne opraviš, se ti primerno zniža končna ocena. Zato kar 
prični z branjem priloženega skeniranega učbenika, ki se nahaja v spletni učilnici. Učbenik 
je namenjen prav predmetu SPH, je pa malenkost bolj obširen, kot je bil učbenik za 
gospodinjstvo v 6. razredu. Če do spletne učilnice ne dostopaš, mi piši in ti gradivo 
pošljem. 
 
Tvoja naloga bo narediti miselni vzorec o hranilnih snoveh. In sicer bo potrebno za vsako 
od njih napisati nekaj podrobnosti. Za začetek ti prilagam osnovno razdelitev, ti pa 
dokončaj zapise tako, da se boš sam/a najbolj znašel/znašla. Vzemi si risalni list, saj bo 
zaradi vseh podrobnosti na navadnem A4 listu kmalu zmanjkalo prostora. Končan miselni 
vzorec pričakujem do torka, 14. aprila 2020, na mojem enaslovu andreja.je@gmail.com ali 
pa ga pošlji preko sporočil v spletni učilnici. Lahko ga fotografiraš ali pa skeniraš – v 
zadnjem primeru ga prepogni na pol in poskeniraj vsako polovico. 
 

 
 
Za vsa vprašanja sem ti seveda na voljo na mojem elektronskem naslovu in preko Komunikacije v 

spletni učilnici. 

 

Kar potrudi se, se za lepo oceno splača! Veselje ob delu ti želim! 

Tvoja učiteljica 

mailto:andreja.je@gmail.com

