
Pouk na daljavo 

NARAVOSLOVJE 7                4. TEDEN (6. 4. – 10. 4. 2020) 

Dragi učenec/učenka!  

Spet je nov teden in pred tabo že novi izzivi. Natančno preglej in preberi 

navodila, delaj sproti ter se potrudi pri reševanju nalog. 

 

Želiva ti lep teden.    

Maja Verhovšek in Maja Grenko                                                                                  

 

 

7. a: sreda                7. b: sreda, 1. ura                           PRIMERJAVA EKOSISTEMOV 

1. Naloga:  Samostojno delo z e-učbenikom: predelaš od strani 274 – 280 

(reši tudi vse naloge):  https://eucbeniki.sio.si/nar7/2024/index4.html 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     2. Naloga:  V zvezek zapiši naslov: EKOSISTEMI V SLOVENIJI. Prepiši 

povezetek iz e-učbenika, str. 277. 

      3. Naloga: Reši 1. nal.  v DZ, str. 86. 

 

 

 

 

 

 

 

Tukaj je 

označena stran 

e-učbenika. 

Če klikneš na 

znakec <, se 

pomakneš za 

eno stran nazaj 
Če klikneš na 

znakec >, se 

pomakneš za 

eno stran 

naprej. 

https://eucbeniki.sio.si/nar7/2024/index4.html


 

7. a: /                  7. b: sreda, 2. ura                   RASTLINE IN ŽUŽELKE TRAVNIKA 

Projektna naloga: DZ, str. 86, 87/ 2. naloga. Raziskoval boš domačo zelenico ali 

bližnji travnik. Če danes ni lepega vremena za to dejavnost, nalogo prestavi na 

ustreznejši čas. Tudi, če imaš pomisleke glede sprehodov v naravo, to dejavnost 

prestavi na kasnejši čas! Žuželke pa lahko opazuješ tudi na domačem balkonu. 

Ključi za določevanje rastlin ali živali so razne enciklopedije. Uporabi knjige, ki 

jih imaš doma ali pa si pomagaj s spletom:  

Za določanje rastlin uporabi: http://www.zaplana.net/flowers/asp/key/sql.asp 

Lahko pa si na svoj pametni telefon namestiš 2 aplikaciji in se pozabavaš s tem:  

1. PictureInsect za poimenovanje žuželk;  

kasneje uporabi google za prevod iz latinščine v slovenščino. 

2. PictureThis: za poimenovanje rastlin; kasneje uporabi  

google za prevod iz lastinščine v slovenščino. 

Opozorilo: obe aplikaciji sta brezplačni vsaj 7 dni, nikakor ne vpisuj  

kakšne številke kreditne kartice !!! 

Še nasvet: obstaja še veliko drugih aplikacij: v TrgovinoPlay ali app store vtipkaj: Insect name 

oz. plant identification. Naloži si poljubno brezplačno aplikacijo in raziskuj. Ker so te aplikacije 

v angleščini, si pomagaj tako, da si zapišeš latinsko ime (lahko kar v DZ) in ga v slovenščino 

prevedeš s pomočjo googla. 

Geslo te ure je torej: ZABAVA IN SPROSTITEV V NARAVI! 

 

 

7. a: /                  7. b: petek                                         PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 

1. Naloga: Še enkrat preberi snov v učbeniku od str. 150 – 160. 

2. Naloga: Preriši shemo iz učb. str. 56 (v pravokotniku) in dopiši besedilo 

pod shemo. 

3. Naloga: V zvezek prepiši in reši naloge iz učb. str 161, 162. 

 

http://www.zaplana.net/flowers/asp/key/sql.asp

