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7. C, UČNO GRADIVO ZA 22. 5. 2020 

 
 
NARAVOSLOVJE 
 
 Dragi učenci in učenke, 
 
pred nami je še zadnje poglavje: Vplivi človeka na naravo (ekologija).  
V tem tednu bomo spoznavali naravne in umetne ekosisteme, ter njihovo biotsko pestrost. 
Spoznavali bomo škodljivce in plevel, primere škodljivih in koristnih mikroorganizmov, tudi 
koronavirusa. 
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici. 
 
22. maja je zadnji datum za oddajo projektne naloge. Rezultate poskusa oddaš že 
prej, da ti lahko predlagam morebitne popravke oziroma dopolnitve. 
 
Učiteljica 
 

 

 

 

SLOVENŠČINA 
 
Dragi sedmošolci/drage sedmošolke, 

včeraj smo spoznali osrednji stavčni člen, in sicer povedek. Današnja ura bo namenjena 

OSEBKU. 

 

Pridružite se mi v spletni učilnici, kjer vas čakajo razlaga in naloge, ki jih boste tudi tokrat 

reševali v delovnem zvezku. 

 

Učiteljica Marija Kronovšek 

 

RAZREDNA URA 

Navodila so v spletni učilnici. 

 
 
ANGLEŠČINA 
 
Pozdravljen učenec, učenka 7. c, 
 
že je tu skoraj vikend. Najprej si preglej nalogo 3 v delovnem zvezku na strani 131 od 
prejšnjič. Rešitve najdeš na strani 30 (klikni tukaj). 
 
Pri branju preteklih besedil je bil uporabljen angleški čas WILL FUTUTRE TENSE 
(prihodnjik z will). Danes si bomo podrobneje pogledali pravila za tvorbo in uporabo tega 
časa. V priponki spletne učilnice najdeš pravila in tudi razlago. Pravila si natisni in prilepi v 
zvezek ali prepiši v zvezek, razlago pa samo preberi za lažje razumevanje. 
 
 

https://touchstone.si/index.php/touchstone-7-resitve-vaj-7-razred.html
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V pravilih si prebral različno uporabo WILL FUTURE TENSE. Danes se bomo zopet 
osredotočili na 1. UPORABO časa WILL FUTURE – NAPOVEDOVANJE PRIHODNOSTI 
(dogodkov, usode, vremena). Prejšnjič si že reševal naloge o napovedovanju 
prihodnosti. Danes te jih čaka še nekaj.  
 
Odpri delovni zvezek in reši naslednje naloge: 
stran 131/ 4*, 

stran 132/ 5**, 6, 

stran 133/ 7a, 7b, 7c, 

stran 134/ 8. 

 

That is all for today. Have a lovely weekend. 

 
Mojca Vidmjaer 
 
 
 
MATEMATIKA 
 
Danes boste utrdili spretnosti v risanju štirikotnikov. Veselo na delo. Več boste izvedeli v 
spletni učilnici. 


