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7. C, UČNO GRADIVO ZA 11. 5. 2020 

 
 

DOPOLNILNI POUK ANGLEŠČINE 
 

V spletni učilnici eAsistenta najdeš rešitve nalog od prejšnjič in nove naloge za utrjevanje 

slovničnih struktur in besedišča enote 4. 

 

 

NARAVOSLOVJE 

Dragi učenec, učenka,   

na današnji dan imamo dve uri naravoslovja. 

Prvo uro bomo izvedli preko ZOOMa. Namen je, da v živo pregledamo navodila za 

projektno nalogo Trdota vode. Navodila za vstop in povezava te čakajo v spletni učilnici. 

Drugo uro boš spoznal Invazivne vrste rastlin in živali. Navodila za izvedbo te čakajo v 

spletni učilnici. 

Učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

 

 

GEOGRAFIJA 

Navodilo je za obe šolski uri.  

Napiši nov podnaslov: 

PREBIVALSTVO VZHODNE EVROPE IN SEVERNE AZIJE (U 97, 98) 

 

S pomočjo učbenika odgovori na vprašanja, oziroma naredi zapiske.  

1. Kateri narodi živijo v Vzhodni Evropi in Severni Aziji? 

2. Katere jezike govorijo v V Evropi in S Aziji in h katerim jezikovnim skupinam pripadajo? 

3. Katera vera prevladuje? 

4. Kakšna je gostota poselitve prebivalstva? 

5. Navedi vzroke za različno gostoto (razporeditev) prebivalstva. 

6. *Kakšne so posledice različne gostote prebivalstva? 

7. *Zakaj najdemo velika mesta tudi v krajih, kjer je življenje zelo težko? 

8. Odgovori na vprašanja v okvirčku v U 99 (označena z ?).  
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Napiši nov podnaslov:   

GOSPODARSTVO VZHODNE EVROPE IN SEVERNE AZIJE (U 103 – 105) 

 

S pomočjo učbenika odgovori na vprašanja, oziroma naredi zapiske.  

1. Kje so najboljše možnosti za kmetijstvo? (U 103, A 93) 

2. Naštej kmetijske pridelke (U 103, A 85) 

3. Kateri dve državi imata največ obdelovalnih površin? (A 85 in 93) 

4. S kakšnimi težavami se je ukvarjalo kmetijstvo v času Sovjetske zveze? (U 103) 

5. Ugotovi, katera država ima največ naravnih bogastev (U 104 – karta, A 85, 96) 

6. Naštej naravna bogastva, ki jih ima Rusija (A 97) 

7. *Zakaj ne izkoriščajo vseh naravnih bogastev? 

8. Kakšna industrija je nastala ob nahajališčih rude?  (U 104, A 96) 

9. S kakšnimi težavami se danes ukvarja industrija?  (104) 

10. Kako industrija vpliva na okolje?  (U105) 

11. *Zakaj so reke v Ruskem nižavju gospodarsko pomembne, Sibirske reke pa ne? 

 

 

SLOVENŠČINA 

Dragi sedmošolci/drage sedmošolke, 

 

Preden zakorakamo k povedi, stavku in stavčnim členom, nas čaka razčlemba opisa 

življenja ljudi v dani državi ali skupnosti. Ste že kdaj slišali za Tuarege? Ne? No, danes 

se boste o njih gotovo veliko naučili. 

Za delo boste potrebovali DZ številka 2. Več navodil vas čaka v spletni učilnici.  

 

Učiteljica Marija Kronovšek 

 

IP NEMŠČINA 1 

Navodila so v spletni učilnici. 

 

 


