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7. C, UČNO GRADIVO ZA 7. 5. 2020 

 
DOPOLNILNI POUK SLOVENŠČINE 
 
Dragi učenci, 

pomoč in navodila za delo vas čakajo v spletni učilnici. 

 

Prijazen pozdrav 

Karmen Zupanc 

 

 

 

IP NEMŠČINA 1 
 

Obvezni izbirni predmet  

NEMŠČINA 
7. razred 

Navodilo za delo: ČETRTEK, 7. 5. 2020 in PONEDELJEK, 4. 5. 2020 

Dragi učenci! 

Vsa potrebna navodila za delo danes najdete v dveh filmčkih na spodnjih 

povezavah: 

 Zoom video – 1. del 

 Zoom video – 2. del  

 

Celoten potek ure je po korakih zapisan tudi spodaj: 

1) Odpri in se prijavi na: irokusplus.si  

2) Poišči komplet MAXIMAL 1, odpri interaktivni učbenik ter poišči enoto 2.2. 

3) Reši nalogo 1 (oglej si filmček in izberi ustrezen odgovor). 

4) Reši nalogo 2 (sestavi besede in se preveri). 

5) Odpri interaktivni delovni zvezek ter poišči enoto 2.2. 

6) Reši nalogo 1a (skušaj besede postaviti na ustrezno mesto). Ne pozabi se 

preveriti.  

 

https://www.loom.com/share/bcd3facdd6f14a2bbd0fa4bb64ebe8bd
https://www.loom.com/share/bcd3facdd6f14a2bbd0fa4bb64ebe8bd
https://www.loom.com/share/283f465a6920415f988484c26855abdb
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7) Reši nalogo 2 (besede postavi v ustrezen nahrbtnik) ter iz naloge oblikuj 

tudi zapis v zvezek pod naslov Die Schulsachen – šolske potrebščine. 

Fotografijo zapisa oddaj v spletno učilnico, na kanal ali na elektronski 

naslov mojca.2906@yahoo.de  

8) Rešite nalogo 1b (podčrtaj besede z ustrezno barvo). Ne pozabi se 

preveriti.  

9) Rešite nalogo 3 (kaj se nahaja na slikah). Ne pozabi se preveriti.  

10) Reši nalogo 4 (kaj potrebujeta Jan in Alicia). Ne pozabi se preveriti.  

 

Želim vam uspešno delo.  

 

Mojca Kacjan  

 

 
GEOGRAFIJA 
 
 

V zvezek napiši velik naslov:  VZHODNA EVROPA IN SEVERNA AZIJA.  
 
Za ta učni sklop bomo uporabljali: 

• učbenik na straneh  95 - 105    
• atlas  na straneh  84 - 91 

• delovni zvezek na straneh 93 - 99 

 
Napiši podnaslov: DRŽAVE IN NARAVNE ENOTE.  
 
Nato po točkah zapiši:  
 
1. DRŽAVE IN GLAVNA MESTA  

Iz U 97 (zemljevid zgoraj) izpiši države in glavna mesta – samo 4 države. 
 
Reši vajo na spletni strani:  
https://interaktivne-
vaje.si/geografija/evropa/gradiva/vzhodna_evropa/v_ev_dr_gl/v_ev_dr_gl.htm 
 

2. NARAVNOGEOGRAFSKE ENOTE 
 
Prepiši: Vzhodnoevropsko ali Rusko nižavje, Prikaspijsko nižavje,  Ural, Kavkaz, Zahodnosibirsko 
nižavje, Srednjesibirsko višavje, Vzhodnosibirsko gorovje), Kamčatka 
Reši vajo:  
https://interaktivne-
vaje.si/geografija/evropa/gradiva/vzhodna_evropa/v_ev_nergeo/v_ev_nargeo.htm 

mailto:mojca.2906@yahoo.de
https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/gradiva/vzhodna_evropa/v_ev_dr_gl/v_ev_dr_gl.htm
https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/gradiva/vzhodna_evropa/v_ev_dr_gl/v_ev_dr_gl.htm
https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/gradiva/vzhodna_evropa/v_ev_nergeo/v_ev_nargeo.htm
https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/gradiva/vzhodna_evropa/v_ev_nergeo/v_ev_nargeo.htm
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3. REKE IN JEZERA 
 
Iz atlasa str. 84 in 90 izpiši največje reke v evropskem in azijskem delu V Evrope in S Azije.  
 

4. LEGA V TOPLOTNIH PASOVIH 
 
Zapiši:  
V Evropa in S Azija ležita v S polarnem, S subpolarnem in S zmerno toplem pasu. 
Ponovi lego posameznih toplotnih pasov v atlasu, str. 164.  
 

Nato reši naloge v DZ, str. 93.  
 
Napiši si nov podnaslov:  PODNEBJE IN RASTLINSTVO. 
 
Preberi zapis v učbeniku na straneh 99  – 101.  
 
Odgovori na naslednja vprašanja oziroma reši naloge:  

1. Podnebje V Evrope  je najbolj celinsko v Evropi. Kaj to pomeni? (U 99 spodaj) 
2. Oglej si klimograme na strani 100 v učbeniku. Kraje poišči na zemljevidu (pomagaj si z Google 

zemljevidi). Kaj je značilno za podnebje kraja Jakutsk, ki leži v vzhodni Sibiriji? 
3.  Zaradi celinskega podnebja so se izoblikovali rastlinski pasovi. Kako si sledijo od S proti J – 

napiši. Glej tudi skico v U 101. Razloži pojma stepa in gozdna stepa.  
4. Preberi besedilo, oglej si klimograme in fotografije in reši naloge na strani 94 in 95  v delovnem 

zvezku – naloga 2 in 3.  
 

 

 

 

NARAVOSLOVJE, 7. 5. 2020, 8. 5. 2020 
 
Dragi učenec, učenka,   

 

tokrat imaš priložnost, da se preizkusiš v vlogi samostojnega raziskovalca/raziskovalke. 

V spletni učilnici te čaka navodilo za PROJEKTNO NALOGO – Trdota voda.  

Projektna naloga bo ocenjena po kriterijih ocenjevanja, ki so v tvojih navodilih.  

Rok oddaje je 22. maj. 

Če imaš težave z vstopom v spletno učilnico, mi piši na doroteja.smej@gmail.com. 

 

Želim ti uspešno raziskovanje, 

učiteljica Doroteja Smej Skutnik 

 

mailto:doroteja.smej@gmail.com
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SLOVENŠČINA 
 
Dragi sedmošolci/drage sedmošolke! 

Ves čas šolanja na daljavo smo se ukvarjali s književnostjo, sedaj je čas, da ponovno 

presedlamo na slovnico. 

Današnja ura bo neke vrste vmesna ura. V spletni učilnici vas bom seznanila z 

ocenjevanjem in načini opravljanja bralne značke.  

Pridružite se mi. 

Učiteljica Marija Kronovšek 

 
 
IP SODOBNA PRIPRAVA HRANE 
 

Draga učenka, dragi učenec! 

Počasi bo potrebno zavihati rokave in se spoprijeti z nalogo za oceno. Objavljena je v 
spletni učilnici. Za dodatno pomoč sem na voljo. 

Prijeten dan ti želim! 

Tvoja učiteljica  

 


