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7. C, UČNO GRADIVO ZA 25. 5. 2020 

 
DOPOLNILNI POUK ANGLEŠČINE 
 
V spletni učilnici eAsistenta najdeš rešitve nalog od prejšnjič in nove naloge za utrjevanje 
slovničnih struktur in besedišča. 
 
Prijeten dan vam želim, 
 
Mojca Vidmajer 
 
 
 
NARAVOSLOVJE 
 

Dragi učenci in učenke, 
 

v sredo ob 10.00, bomo imeli Zoom uro - Analizo projektne naloge, ki je bila ocenjena. 
Prosim za zanesljivo udeležbo. 
 
Vaša tedenska naloga pa bo tokrat potekala na terenu - v gozdu, kjer boste s pomočjo 
določevalnega ključa določili drevesne vrste. Določevalni ključ te čaka v spletni učilnici.  

Še pred tem si preberi učbenik na str. 120-122 in odgovori na vprašanja na učnem listu, ki 
je pravtako v spletni učilnici. 

Pred obiskom gozda, poskrbi za zaščito pred klopi! Oglej si videoposnetek. 

V spletni učilnici mi oddaj eno fotografijo iz terena in napiši seznam drevesnih vrst, 
ki si jih določil-a. 
 

Želim vam prijetno raziskovanje. 

Doroteja Smej Skutnik 

 
 
GEOGRAFIJA 
 
 
Navodila so za dve šolski uri. 

PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO VZHODNE AZIJE 

Nalogo boš reševal/a s pomočjo delovnega zvezka in učbenika. Strani so zapisane v 

oklepaju.  

1. Reši naloge v delovnem zvezku, str. 114 – 117.  
(Starostna piramida prikazuje na eni strani število moških, na drugi strani število žensk 

po posameznih letih starosti – torej spodaj odčitamo, koliko je deklic ali fantov, v 

starosti od 10 do 14 let. Tam, kjer je piramida širša, tistega prebivalstva je več). 

2. S kakšnimi težavami glede prebivalstva so se v preteklih desetletjih ubadali na 
Kitajskem? (DZ, str. 115) 

3. Kateri del Kitajske je gosto poseljen, kateri je redko? (zemljevid v DZ, str. 116) 
4. S katerimi kmetijskimi dejavnostmi se ukvarjajo v gorati notranjosti V Azije? (U 115, 

spodaj, prvi odstavek) 
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5. Kdo so nomadi? Kakšen je njihov način življenja? 
6. S katerimi kmetijskimi dejavnostmi se ukvarjajo  v nižinskem in obalnem območju? (U 

zadnja vrstica 115 in zgoraj 116). 
7. Naštej najpomembnejše kmetijske pridelke na Kitajskem.  
 

UTRJEVANJE 

Reši vse naloge v delovnem zvezku, od strani 108 do 124, ki jih še nisi. Ne prestraši se, 

saj veš, da je vmes ogromno besedila, v katerem najdeš tudi odgovore.  

 
 
SLOVENŠČINA 
 
Dragi sedmošolci/drage sedmošolke, 

do sedaj smo spoznali že dva stavčna člena, in sicer povedek ter osebek.  

Danes bomo stavčne člene postavili malo na stran. Posvetili se bomo branju besedila, in 

sicer raziskovalnega pogovora. Pridružite se mi v spletni učilnici, kjer vas čakajo natančna 

navodila. 

Učiteljica Marija Kronovšek 

 
 
 
IP NEMŠČINA 1 
 

Obvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
 

7. razred 

Navodilo za delo: PONEDELJEK, 25. 5. 2020 & ČETRTEK, 28. 5. 2020 

Dragi učenci! 

Kako ste? Upam, da zdravi, dobre volje, naspani in še kaj.  

V prejšnjem tednu sem vam predstavila kartice za učenje na naslovu 

https://quizlet.com/join/DAk6txpks 

Ne vem sicer, koliko vas je takšnih, ki ste s pomočjo kartic ponavljali, a prijavila sta se do 

tega trenutka le dva. Ajman je bil zelo uspešen (bravo Ajman), Pia pa se je samo prijavila, 

reševala pa ne.  

https://quizlet.com/join/DAk6txpks
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Reševali ste tudi kratko preverjanje. Oglejte si najprej tale filmček (klikni na povezavo). V 

prilogi (spletna učilnica) si torej oglejte vaše rezultate.  

Ker so bili rezultati pri večini kar slabi, danes še ena naloga na temo. Rešite interaktivni 

delovni list in ga pošljite na moj mail mojca.2906@yahoo.de  

 https://www.liveworksheets.com/if616712oa  

Zdaj pa gremo še na nekaj novega. Pripravite zvezek in pisalo, ter si oglejte naslednji 

filmček (klikni na povezavo).  

Obe omenjeni nalogi v delovnem zvezku reši tudi sam/a (na papirju ali v interaktivnem 

DZ), zapis pa do konca tedna oddaj v spletni učilnici.  

 

Želim vam uspešno delo.  

 

Mojca Kacjan  

učiteljica nemščine  

 

https://www.loom.com/share/f78b744f1961482a8ebd74415f458044
mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://www.liveworksheets.com/if616712oa
https://www.loom.com/share/140aa7d8333a4a26a97d9de443c70fed

