
Pouk na daljavo 

NARAVOSLOVJE 7                  10. TEDEN (25. 5. – 29. 5. 2020) 

 

Dragi učenec/učenka!  

 

Verjetno ste že ugotovili, da je skoraj vsak dan kaj novega v naših ekipah za 

naravoslovje na Teams. Vabiva te, da s svojimi prispevki soustvarjaš in 

popestriš objave! 

 

 

 

 

 

V primeru vprašanj ali težav nama pošlji sporočilo v Teams ali na naslov 

Maja Verhovšek: maja.verhovsek@guest.arnes.si 

Maja Grenko: maja.grenko@guest.arnes.si 

 

Želiva ti lep teden.    

Maja Verhovšek in Maja Grenko                                                                                  

 

ZARADI RAZLIČNEGA URNIKA GLEJ DELO ZA SVOJ RAZRED: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maja.verhovsek@guest.arnes.si
mailto:maja.grenko@guest.arnes.si


7. a: torek, 1. ura                                                                           MEHKA IN TRDA VODA 

1. Naloga: Ponovi učno snov, zato preberi besedilo v spletnem učbeniku: 

https://eucbeniki.sio.si/nar7/977/index.html.                                                             

 

 

2. Naloga: Reši naloge v DZ, str. 14. 

 

7. a: torek, 2. ura                                                      PENJENJE MILNICE 

 

1. Naloga: Preberi učno snov v učbeniku, str. 19 - 21.  

2. Naloga: Najbližjemu staršu (oz. tistemu, ki je ravno pri volji za naravoslovna vprašanja 

     ) zastavi vprašanje: V čem se razlikujeta mehka in trda voda? Ali ti je starš odgovoril 

pravilno? Se strinjaš z njegovo razlago? 

3. Naloga: Izvedi eksperiment, ki je opisan v učb. na str. 20. V zvezek napiši naslov: 

Eksperimentalna vaja: PENJENJE MILNICE in zapiši 1. Potek eksperimenta; 2. Ugotovitve. 

Pri izvajanju eksperimenta prosi nekoga, da te fotografira ali posname in mi pošlji sliko 

ali video.  

 

7. a: sreda                                                         PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 

1. Naloga: V zvezek napiši naslov: TUDI V KRAŠKIH JAMAH SE IZLOČA KALCIT. Preberi to 

poglavje v učb., str. 21. V zvezek preriši skico nastanka kapnikov in prepiši besedilo, ki je 

ob skici. 

2. Naloga: V zvezek napiši naslov: RAZMISLI IN ODGOVORI. Zapiši odgovore na vprašanja 

iz učb. str. 21. 

 

Ne pozabi oddati fotografij eksperimenta, zvezka in DZ v Teams ali pošlji na mail! 

 

Preberi snov in preglej 

posnetke od strani 20 do 24. 

https://eucbeniki.sio.si/nar7/977/index.html


7. b: sreda, 1. ura                                            PENJENJE MILNICE 

1. Naloga: Preberi učno snov v učbeniku, str. 19 - 21.  

2. Naloga: Najbližjemu staršu (oz. tistemu, ki je ravno pri volji za naravoslovna vprašanja 

     ) zastavi vprašanje: V čem se razlikujeta mehka in trda voda? Ali ti je starš odgovoril 

pravilno? Se strinjaš z njegovo razlago? 

3. Naloga: Izvedi eksperiment, ki je opisan v učb. na str. 20. V zvezek napiši naslov: 

Eksperimentalna vaja: PENJENJE MILNICE in zapiši 1. Potek eksperimenta; 2. Ugotovitve. 

Pri izvajanju eksperimenta prosi nekoga, da te fotografira ali posname in mi pošlji sliko 

ali video.  

7. b: sreda, 2. ura                                            PONAVLJANJE IN UTRJEVANJE 

1. Naloga: V zvezek napiši naslov: TUDI V KRAŠKIH JAMAH SE IZLOČA KALCIT. Preberi to 

poglavje v učb., str. 21. V zvezek preriši skico nastanka kapnikov in prepiši besedilo, ki je 

ob skici. 

2. Naloga: V zvezek napiši naslov: RAZMISLI IN ODGOVORI. Zapiši odgovore na vprašanja 

iz učb. str. 21. 

7. b: petek                                                                     ČISTE SNOVI IN ZMESI 

1. Naloga: Za uvod reši v DZ: str. 6 / 1. b in c naloga. 

2. Naloga: Preberi učno snov v učb. str. 6 - 8 

3. Naloga: Prepiši powerpoint, ampak samo drsnice, ki so označene z rumeno zvezdico! 

 

 

 

Ne pozabi oddati fotografij eksperimenta, zvezka in DZ v Teams ali pošlji na mail! 

 


