Navodila za delo za učence 7. razreda
Petek, 15. maj 2020
1. učna ura – TJA

1. Če še nisi včeraj poslikaj vse zapiske od ponedeljka in od danes in mi pošlji
sliko na e-mail/easistenta/eučilnico
sara.martinsek@os-bostanj.si
2. Na spletni učilnici reši naloge (10 vprašanj) nato pa uživaj v potegavščinah
Ellen DeGeneres:
https://www.youtube.com/watch?v=MKc22HuE_94
2. učna ura – GEO

JUGOVZHODNA AZIJA
(UČB. STR. 90 IN 91)
1. Površje JV Azije sestavljajo:
INDOKITAJSKI POLOTOK
FILIPINSKO OTOČJE
INDONEZIJSKO OTOČJE
NALOGA: Na nemem zemljevidu JV Azije označi Indokitajski polotok, Filipinsko Otočje in
Indonezijsko otočje.

2. Reke na Indokitajskem polotoku imajo velik pomen. Pomembne so zaradi:
•
•
•

________________________
________________________
________________________

Najpomembnejša reka je reka _______________________ (pomagaj si z zemljevidom v učbeniku na
str. 90). Reko označi na zgornjem zemljevidu.

3. Prevladujoče podnebje je _______________________________, za katerega je značilen
__________________________________________ (napiši vrsto prevladujočega naravnega
rastlinstva).

4. Pomagaj si s fotografijami in odgovori na vprašanja.
Večina prebivalstva se ukvarja s
________________________________

V JV Aziji je pomembno ________________________ poljedelstvo. Na takšen način pridelajo
naslednje kulturne rastline

__________________________________________________________________________________.

Čeprav JV Azija sodi v gospodarsko slabše razvite
dele Azije, nekatere države doživljata hiter razvoj
industrije. To sta ______________________ in
_____________________________.

Velik pomen v gospodarstvu držav JV Azije ima
_____________________________.

3. učna ura - SLJ
Ostal nam je še zadnji zaimek. Kateri? POVRATNI SVOJILNI ZAIMEK.
Razlaga je v spletni učilnici.
Naslednji teden dobite pojasnila v zvezi z ocenjevanjem znanja.
Lep vikend!
Učiteljica Silva
4. učna ura - LUM
5./6. učna ura – TIT
Prejšnji teden smo spoznali stikala in njihovo delovanje. Danes bomo spoznali, kako s stikali
krmilimo električni tok v električnem krogu.
V spletni učilnici boš našel učno gradivo Krmiljenje s stikali. Vsebino učnega gradiva
pozorno preberi. Če imaš možnost, lahko učni list natisneš in prilepiš v šolski zvezek.
Nato reši 2. in 3. nalogo v delovnem zvezku na strani 23. Rešitve boš našel v spletni učilnici.
5./6. učna ura – ŠPO
Dekleta
Podrobna navodila te čakajo v spletni učilnici - naloga bo ocenjena! Potrudi se!
Lep pozdrav! učiteljica Janja

