UČENCI 7. RAZREDA: V TOREK, 24. 3. imaš na urniku:
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Z DELOM ZAČNI ČIM BOLJ ZGODAJ, DA TI BO OSTALO ČIM VEČ PROSTEGA ČASA.
Razredničarko lahko pokličeš od 10.00 – 13. 00. V primeru, da ne pokličeš, te po 13. uri
pokliče razredničarka, da vidi kako in koliko si opravil s šolskim delom.
Vrstni red predmetov si lahko zamenjaš, glej pa, da boš isti dan opravil vse naloge.
TIT
Les
Pomagaj si z zvezkom in učbenikom (str. 43 – 49) ter reši vprašanja V PRILOGI.
Če doma nimaš tiskalnika, vprašanja prepiši v zvezek in nanje odgovori.
UČNI LIST JE V PRILOGI.

NARAVOSLOVJE 7
Svetujem, da delo pri naravoslovju opravite v tem tednu. Če česa v učni snovi ne razumeš,
si označi v zvezku z vprašajem, da se bomo o tem lahko pogovorili in pojasnili v šoli.
Pričakujem, da bo delo opravljeno v skladu z navodili.

V prejšnjih učnih urah smo spoznali, da morje predstavlja tri četrtine naše Zemlje. Ter, da
morje razdelimo na naslednje predele: pršni pas, pas bibavice, obrežni pas in odprto morje.
Tvoja naloga je, da spodnje besedilo prepišeš in dopolniš v zvezek. Pri dopolnitvi si pomagaj
s spodnjo internetno povezavo:
https://www.uciteljska.net/kvizi/HotPot/naravoslovje/morje/predeli.htm
Ob koncu še reši kviz na spletni povezavi.
ZAPIS V ZVEZEK:

ŽIVLJENJSKI PREDELI V MORJU
OBREŽNO MORJE ALI OBALNO MORJE je p__________ predel
m__________ ob morski o_______ in sega do globine približno
_______ metrov. Voda je o______________ in vsebuje veliko za
življenje potrebnih s____________, ki jih prinašajo r__________ s
k_____________. Zato je obrežno morje n________________
n____________ predel v morju.

ODPRTO MORJE je n____________ življenjski predel v morju. Snovi,
ki so potrebne za življenje, je m__________ kot v o________ morju,

zato je r_________ naseljeno.
MORSKO DNO je lahko bolj ali manj t______: k__________,
p________ ali m___________. V plitvem obrežnem morju sega
s__________ do morskega dna, zato tam uspevajo številne pritrjene

r___________. Hrane za živali je v__________.

V

globokem morju pa je popolna t______ in rastline n_ morejo
u__________. Hrane je m_______, zato je globokomorsko dno zelo
r_______ naseljeno. Več življenja je samo tam, kjer so v_________
t__________ vode.
BIBAVIČNI PAS je del o___________, ki ga ob p________ zalije voda,
ob o___________ pa je na suhem.
PRŠNI PAS imenujemo tisti del kopnega, kamor zaradi loma v______
pršijo kapljice m_________v__________. Ko voda izhlapi, ostane
s_____, zato so tla močno s______. Na tako slanih tleh živijo redke
vrste r_________ in ž__________.

ŠPORT
Poglej v PRILOGO - navodila za izvajanje športih aktivnosti vaših učiteljev

TUJ JEZIK ANGLEŠČINA
Rešite delovne liste, ki so v PRILOGI. Če nimate tiskalnika, zapisujte rešitve v zvezke.
Če česa ne boste vedeli, mi lahko pišete na jana.vranesic@gmail.com ali pa na facebook. Vesela
bom tudi, če mi pošljete slike rešenih nalog.

MATEMATIKA
Kaj merimo s čim?
Oglej si tabelo, ki si jo že narisal in si pomagaj z njo.
PRETVARJANJE MERSKIH ENOT - dolžina

∙1000 ∙10 ∙10 ∙10
km m dm cm mm
:1000 :10

:10

:10

DODAJAMO NIČLE

ODVZAMEMO NIČLE

1 km = 1000 m
1 m = 10 dm
1 dm = 10 cm
1 cm = 10 mm
Prepiši v zvezek in dopolni:
Predmete lahko merimo v različnih merskih enotah. Navadno pa je ena izmed enot
najbolj primerna. Odvisno je tudi, kako natančen podatek potrebujemo.
Npr: razdaljo do doma navadno navedemo v km, lahko pa bi navedli tudi m.
Oceni, kaj bi s čim meril.
Razdaljo med kraji merimo v ____.
Dolžino nogometnega igrišča merimo v ____.
Dolžino preproge merimo v _____.
Dolžino mravlje merimo v ______.
Višino človeka merimo v ______.
Višino nebotičnika merimo v ______.
Višino gore merimo v ______.
Višino mize merimo v ______.
Debelino knjige merimo v _____.
1 km = _______m

1 m = ____ dm

1 dm= ______ cm 1 cm = _____ mm

