Navodila za delo za učence 7. razreda
Petek, 8. maj 2020
1. učna ura – TJA

1. Spomnimo se na nekatere pridevnike (niso vse besede v videu pridevniki,
večina je): https://www.youtube.com/watch?v=LF3crlV28xA
2. V zvezek si izpiši naslednje pridevnike. Če je znak ≠ pomeni nasprotje, če je
znak = je enako (podobni pomeni)
Small = tiny ≠ Big=large= huge
Short ≠ Long
Short ≠ tall
Nice = pleasant = awesome ≠ awful = unpleasant
Wet ≠ dry
Full ≠ empty
Expensive ≠ cheap
Easy ≠ difficult
Soft ≠ hard
Fat ≠ slim = thin
Old ≠ new
Old ≠ young
Cold ≠ hot
3. Še malo vadimo:

Pridevniki: https://www.youtube.com/watch?v=_7YvMB7pa70
Narava: https://www.youtube.com/watch?v=qM4goU44w6A

2. učna ura – GEO

VZHODNA AZIJA
Učno snov zapiši v zvezek, nalogo poslikaj in jo oddaj v spletno učilnico.
1. Na zemljevidu poišči države Vzhodne Azije in dopišči glavna mesta:







JAPONSKA
KITAJSKA
SEVERNA KOREJA
JUŽNA KOREJA
TAJVAN
MONGOLIJA

2. Površje Vzhodne Azije se deli na naslednje geografske enote:
 RELIEFNE ENOTE NA VIŠJIH NADMORSKIH VIŠINAH:
 GORSTVO Himalaja
 Tibetansko višavje
 kotline: Tarimska kotlina in Džungarija
 puščava Gobi
 Južnokitajsko hribovje
 NIŽAVJA:
 Mandžurija
 Veliko kitajsko nižavje
Naštete geografske enote poišči na zemljevidu.
3. Naštej večje reke Vzhodne Azije, poišči jih na zemljevidu in napiši njihov pomen.
4. KMETIJSTVO





Kje prevladuje živinoreja?
Kje so najboljše razmere za kmetijstvo?
Naštej glavne kulturne rastline v Mandžuriji in Kitajskem nižavju?
Za kateri dve državi je pomembno ribištvo?

5. INDUSTRIJA
Navedi glavne značilnosti industrije Vzhodne Azije.

3. učna ura - SLJ
PETEK, 8. 5. 2020 – SLJ, 7. A
Odpri zvezek in preberi, kaj si se naučil/-a o oziralnem zaimku. Zapri zvezek in ustno povej,
vse česar se spomniš.
Nato reši naloge v zelenem DZ, str. 86 in 89.
Naslednji teden dodamo še kazalni in povratni svojilni zaimek, nato te čaka preverjanje
znanja.

4. učna ura - LUM

5./6. učna ura – TIT
V spletni učilnici boš našel učno gradivo Pomen in vrste stikal v električnem krogu
(videoposnetek z razlago). Ob pregledu učnega gradiva pozorno prisluhni in si vsebino zapiši
in nariši v šolski zvezek.
Nato reši nalogo na učnem listu. Rešeno nalogo fotografiraj in fotografijo pošli na e-mail
katka.krnc@gmail.com najkasneje do petka, 15. maja 2020.

5./6. učna ura – ŠPO
- LAHKOTNI TEK (vsaj 10 minut)
- ATLETSKA ABECEDA:
Vaje atletske abecede že poznate. Da si osvežite spomin, si pred vadbo poglejte
kratek videoposnetek: https://www.youtube.com/watch?v=QEENvYdRDO0
Bodite pozorni na pravilno tehniko.
Vsako vajo izvajajte v dolžini cca. 30 metrov.

