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7. C, UČNO GRADIVO ZA 29. 5. 2020 

 
ŠPORT, dekleta in fantje 
 
Odličen pripomoček za razvijanje koordinacije je kolebnica. Če doma nimaš kolebnice, si 
lahko pomagaš z navadno vrvjo. Na spodnjih povezavah najdeš različne primere vadb s 

kolebnico. Posebnega ogrevanja ne potrebuješ, saj je vadba s kolebnico primerna tako za 
glavni del, kot tudi za ogrevanje. 

 

https://youtu.be/0NIvRAaOdlQ 
 

https://youtu.be/rSYkJIOnT78 

 

Zaključni del ure je tokrat kombinacija razteznih vaj in vaj za koordinacijo različnih delov 
telesa. Sledi vajam na spodnji povezavi: 

 
https://youtu.be/v0liVF9P-JI 

 
 

MATEMATIKA 

Navodila so v spletni učilnici. 

 

GEOGRAFIJA 
 
 
NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI J IN JV AZIJE 

V zvezek prepiši zgornji naslov. 

Nadaljujemo z naravnimi značilnostmi J in JV Azije.  

Na spodnja vprašanja odgovori s pomočjo delovnega zvezka, nekaj pa tudi 

učbenika.  

V oklepaju so zapisane strani, kjer najdeš odgovor.  

 

1. Ekvator prečka otoški del JV Azije, zato je tam ekvatorialno podnebje. Kaj je značilno 

za ekvatorialno podnebje. Kakšno je tam rastlinstvo? (DZ 132) 

2. Reši nalogo 2 v DZ, str. 132.  

Preberi zapis v DZ, str. 138, 139 o monsunih in odgovori na vprašanja: 

3. Kaj so monsuni? 

4. Kaj je značilno za monsunsko podnebje? 

5. Kako nastanejo monsuni?  Za boljše razumevanje glej tudi učbenik na strani 109.  

6. Kako monsuni vplivajo na življenje ljudi? (DZ 138).  

7. Kakšno podnebje pa imajo v J Aziji? (DZ 143) 

8. Zakaj je notranjost Dekanskega polotoka sušna? (DZ 143) 

9. *Kakšen vpliv na podnebje ima gorovje Himalaja? (učbenik 122, 2. odstavek) 

 

https://youtu.be/0NIvRAaOdlQ
https://youtu.be/rSYkJIOnT78
https://youtu.be/v0liVF9P-JI
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 DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 
 
Prišli smo do letošnjega zadnjega poglavja. Ukvarjamo se z velikimi svetovnimi verstvi. 

Vsa navodila za delo in gradivo te čakajo v spletni učilnici. Tam najdeš tudi povratno 

informacijo in oceno svojega izdelka. 

 

SLOVENŠČINA 

Dragi sedmošolci/drage sedmošolke, 

 

Danes boste utrjevali vse tri, že obravnavane, stavčne člene: povedek, osebek in predmet. 

Pridružite se mi v spletni učilnici, kjer vas čakajo naloge, ki jih boste tokrat reševali na 

učnem listu. 

 

Učiteljica Marija Kronovšek 

 

IP ŠPORT ZA ZDRAVJE 

Navodila so v spletni učilnici. 


