
 

NARAVOSLOVJE, 7. razred, teden 4 
 

PRIPOROČILA ZA DELO: 

 Še vedno velja, da  se s starši odpravite v gozd in raziskujte naravo. V 

zvezek za naravoslovje lahko zapišete ali narišete ali prilepite fotografijo 

terenskega raziskovanja in napišete vaše vtise.  Še bolje in lažje bo, če 

poročilo o terenskem delu oblikujete na računalnik.  

Navodila: 

- Oblikujte naslovnico, ki vsebuje vaše podatke (ime, priimek, razred, 

šolsko leto, predmet), lahko dodate sliko. 

- Ni treba oblikovati kazala vsebin ali kazala slik. 

- Zapišite, kje ste bili, kdaj, kaj ste opazili, kaj vam je bilo všeč, kaj ne.  

- Dodajte fotografije, če so to rastline ali živali, poskusite določiti vrsto in 

to pod sliko napišite. 

- Pošljite učiteljici.  

 

 Z gradivom Iluzije, ki jih lahko narediš sam doma 1. in 2. del, objavljene 

na šolski spletni strani, v rubriki Prosti čas, ste imeli težave, ker se 

povezava ni odpirala. Hvala, ker ste me na to opozorili. Nekaterim sem 

gradivo poslala osebno. Tokrat ga bomo prilepili v gradivo za ta teden. Če 

boste imeli še vedno težave, mi sporočite in vam ga bom posredovala.  

Torej, najdite eksperiment, ki vam ustreza in ga izvedite doma. Če vam 

noben eksperiment ni všeč, poiščite ustreznega na spletu. Eksperimente 

zapišite, narišite ali fotografije nalepite v zvezek, kjer imamo 

eksperimentalno delo. Lahko tudi posnamete, naredite predstavitev v 

obliki PP ali Wordov dokument. Navodila za oblikovanje dokumenta so 

enaka, kot za terensko delo. 

 V prejšnjem tednu smo se snovjo premaknili malo naprej. To snov v 

učbeniku temeljito ponovite (strani 97 do 99: VRETENČARJI).  Preglejte in 

popravite izpiske. Če ste izpiske delali na računalniku, poskušajte natisniti 

dokument in ga prilepite v zvezek. 
 

 Ta teden imam za vas novo nalogo: če bi bili pri pouku, bi govorili o 

RAZVRŠČANJU ŽIVALI. Vaša naloga je, da si v učbeniku preberete snov na 

strani 100.  Naredite izpiske.  Odgovori na tri vprašanja, na strani 101. 



 Ne pozabite na pripravo na zagovore seminarskih nalog ali le predstavitev. 

Navodila za to dejavnost ste dobili pri pouku. Nekateri ste mi že pridno 

poslali predstavitve v pregled. Trenirajte zagovor, merite čas. 

 

 Za tiste, ki so vam izzivi všeč, si lahko po načrtu, do katerega vas pripelje 

spodnja povezava sami izdelate zaščitno masko. Lahko tudi sami izberete 

načrt na You Tubu. Poslikajte, pošljite fotografijo izdelka. 
(https://www.kclj.si/dokumenti/maske_navodila1-merged.pdf) 
 

Na voljo sem vam po elektronski pošti (katarina.kunaver@guest.arnes.si)  ali 

po Lo. Polis pošti. Napišite mi, kaj vam je bilo všeč, kaj mislite, da bi lahko bilo 

bolje, česa je preveč, česa premalo, vaše predloge.  

 

Ostanite zdravi. Pomagajte staršem, bratom, sestram,  pokličite babice in dedke, 

zelo vas bodo veseli. 

Veliko zdravčkov in verjeli ali ne, še vedno vas pogrešam. 

Vaša učiteljica,  Katarina  Kunaver 
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