
 

Napotki za učenje na daljavo 

3. teden 

7. razred 
 
 

GEO 

 

Dragi sedmošolci, 

v tem tednu bomo v malo nižji prestavi nadaljevali s potovanjem po Aziji. Navodila so narejena tako, da tudi radovednih 

glav ne bodo razočarala. V kolikor vam pri potovanju "zmanjka bencina", se obrnite na e-poštni naslov svoje učiteljice. 

Želimo vam še en zdrav in uspešen teden. Srečno. 
 

Navodila po oddelkih 

7. a 

Poglavje verstva sveta bomo zaenkrat izpustili. 

V samostojnem delovnem zvezku na str. 122-124 (Gospodarstvo Azije): 

- preberi besedilo in podčrtaj bistvene pojme,  

- reši naloge na str. 123-124 in jih preglej s pomočjo rešitev (na koncu navodil). 
 

Sateliti so na Kitajskem območju koronavirusa pokazali zmanjšanje onesnaženja ozračja s toplogrednimi plini. Prek spleta 

preberi prispevek in v zvezek napiši eno pozitivno in eno negativno posledico zmanjšanja onesnaženja, ki bo v prihodnje 

vplivala na življenje ljudi. Vsako od posledic v eni povedi obrazloži. Izdelek fotografiraj ali prepiši. Če imate možnost, 

izdelek do petka, 3. aprila 2020, pošljite prek e-pošte učiteljici. 
 

Če želiš, si lahko na spletni strani iRokus.si* pogledaš fotografije Značilnosti kmetijstva Azije ter dva kratka filma Preskrba 

s hrano in Ekstremno življenje: nomadi (str. 122). Na spletni strani iRokus.si* lahko rešiš tudi spletno nalogo Oblike 

kmetijstva (str. 122) in jo s pomočjo rešitev pregledaš. 
 

Za radovedne možgančke pa še naslednja zadolžitev: prebereš lahko besedilo in rešuješ naloge o gospodarstvu Azije.  
 

7. b 

V samostojnem delovnem zvezku na str. 110-112 (podnebje in rastlinstvo Azije): 

- preberi besedilo in podčrtaj bistvene pojme,  

- reši naloge št. od 1 do 3 in jih preveri s pomočjo rešitev (na koncu navodil). 
 

Če želiš, lahko na spletni strani iRokus.si*  pogledaš tri kratke filme (str. 110-111): Nastanek padavin, Tundra, Tajga. 

Na spletni strani iRokus.si* lahko rešiš spletno nalogo Analiza klimograma Kalkute (str. 110) in jo s pomočjo rešitev 

pregledaš. 
 

Za radovedne možgančke pa še naslednja zadolžitev: prebereš lahko besedilo in rešuješ naloge o podnebju in rastju 

Azije. 
 

7. c 

V samostojnem delovnem zvezku na str. 122-124 (Gospodarstvo Azije): 

- preberi besedilo in podčrtaj bistvene pojme,  

- reši naloge na str. 123-124 in jih preglej s pomočjo rešitev (na koncu navodil). 
 

Sateliti so na Kitajskem območju koronavirusa pokazali zmanjšanje onesnaženja ozračja s toplogrednimi plini. Oglej si 

prispevek in v zvezek napiši eno pozitivno in eno negativno posledico zmanjšanja onesnaženja, ki bo v prihodnje vplivala 

na življenje ljudi. Vsako od posledic v eni povedi obrazloži. Izdelek fotografiraj ali prepiši. Če imate možnost, izdelek do 

petka, 3. aprila 2020, pošljite prek e-pošte učiteljici.  
 

Če želiš, si lahko na spletni strani iRokus.si pogledaš fotografije Značilnosti kmetijstva Azije ter dva kratka filma Preskrba 

s hrano in Ekstremno življenje: nomadi (str. 122). Na spletni strani iRokus.si lahko rešiš tudi spletno nalogo Oblike 

kmetijstva (str. 122) in jo s pomočjo rešitev pregledaš. 
 

Za radovedne možgančke pa še naslednja zadolžitev: prebereš lahko besedilo in rešuješ naloge o gospodarstvu Azije.  
 

7. d in 7. e 

V samostojnem delovnem zvezku na str. 114-117 (prebivalstvo Azije): 

- preberi besedilo in podčrtaj bistvene pojme,  

- reši naloge št. od 1 do 5 in jih preveri s pomočjo rešitev (na koncu vseh navodil). 
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Če želiš, lahko na spletni strani iRokus.si pogledaš štiri kratke filme (str. 114-115) in rešiš spletno nalogo Prebivalstvo 

Azije (str. 116) ter jo s pomočjo rešitev pregledaš. 
 

Za radovedne možgančke pa še naslednja zadolžitev: lahko prebereš besedilo in rešuješ naloge o prebivalstvu Azije. 
 

7. a – 7. e Rešitve nalog, kot jih je pripravila avtorica samostojnega delovnega zvezka 
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V zvezi s pojmom »širjenje sodobnih pogledov« na življenje bomo več povedali, ko bomo spet 

skupaj. 


