
Pouk na daljavo 

NARAVOSLOVJE 7     2. TEDEN (23. 3. – 27. 3. 2020) 

Dragi učenec/učenka!  

Ker bo tudi v tem tednu delo potekalo drugače, pošiljava navodila, ki ti bodo 

pomagala, da ponoviš in se naučiš nekaj novega.  

Če se ti ob delu zastavijo vprašanja ali ti je kaj nejasno, si to zabeleži v 

zvezek in pogovorili se bomo takoj, ko bo mogoče ali pa nama napiši 

sporočilo. 

Ker so te ure nadomestilo za ure pouka v šoli, pričakujeva, da boš delo 

opravil vzorno in vestno ter da boš upošteval/-a zapisana navodila. Če 

potrebuješ kakšno pomoč, lahko pišeš po elektronski pošti.  

  

Želiva ti veliko ustvarjalnega duha, bodite zdravi! 

 

Maja Verhovšek in Maja Grenko                                                                                  

V nedeljo 22. 3. po celem svetu  

      obeležujemo SVETOVNI DAN VODE.  

Klikni na spodnji povezavi in si  

poglej 2 kratka filmčka o  

pomenu vode za naš planet. 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=sCiqgiRYoRY 
https://www.youtube.com/watch?v=CtN-qish49k 

 

1. ura (sreda)  

1. Naloga:  Preberi powepoint ˝Rast in razvoj˝ in si oglej filmčke. 

      2. Naloga:  S pomočjo priponke ˝Pravilni odgovori – Poglavje 9˝ preveri  

svoje odgovore v zvezku. Po potrebi jih popravi oz. dopolni! 

2. ura (sreda)  

1.  Naloga: Samostojno raziskovalno delo. Navodilo je v powerpointu. 

3. ura (petek)  

1. Naloga: Registriraj se na spletno stran: 
https://www.irokus.si.  

a. Poišči Samostojni delovni zvezek Dotik narave 7. 

b. Klikni na sliko in se ti odpre delovni zvezek. 

c. Spodaj imaš označene strani. Pojdi na stran 159, tako 

da vpišeš števiko in klikneš enter. 

d. in se ti odpre poglavje Gozd. 

https://www.youtube.com/watch?v=sCiqgiRYoRY
https://www.youtube.com/watch?v=CtN-qish49k
https://www.irokus.si/


e. Klikni na modro ikono za video in si ga oglej. 

 

(Nič hudega, če ti tole ne bo uspelo!!) 

 

 

2. Naloga: V zvezek napiši naslov: GOZDNI EKOSISTEMI in preriši skico iz učb. 

str. 152 in označi gozdne sloje. Vsak sloj tudi opiši s pomočjo učbenika. 

 

3. Naloga: S pomočjo učbenika (str. 150 – 153) reši v DZ: str. 82/1. nalogo, str. 

84 / 3. nalogo. 

 


