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NARAVOSLOVJE 7. RAZRED                   Brigita Godec Kopčič in Ribana Višnar 

 

8. teden (11. 5. do 15. 5. 2020) 

 

OBVESTILO 

Rešitve opravljenih nalog najdete v spletni učilnici naravoslovja 7. 

 

1. del:  

Gradbeni tipi organizmov – če nisi uspel končati prejšnji teden, pošlji, ko imaš delo 

opravljeno. 

V prilogi imaš učni list s katerim si lahko pomagaš dopolniti tabelo - značilnosti 

posameznih živalskih skupin (delo 7. tedna). Če imaš možnost, si ga natisni in prilepi v 

zvezek. 

 

2. del:  

**Notranja zgradba 

    1. V zvezek napiši naslov ure:  

** Notranja zgradba 

 

2. Preberi snov v učbeniku Dotik narave 7 (stran 86 do 91). 

 

     3. Odgovori na vprašanja: 
              

1. Kaj je skupno vsem organizmom? 

2. Zakaj so se razvili organski sistemi? 

3. Naštej osnovne življenjske funkcije. 

4. Kaj se dogaja s celicami v mnogoceličnih organizmih? 

5. Opiši: tkivo, organ in organski sistem. 

6. Kateri so organski sistemi človeka? 

 
3. del:  
** Koža in krovne strukture                   
 
    1.V zvezek napiši naslov ure:  
** Koža in krovne strukture                        

    2. Preberi snov v učbeniku Dotik narave 7 (stran 92 do 93). 

    3. Odgovori na vprašanja: 
1. Struktura, ki obdaja organizem in je meja med notranjostjo ter okoljem v katerem   

     živi. Naštej kožne strukture? 

2. Zakaj imajo zunanje celice pri mnogočlenarjih različne strukture? Kakšna je 

     njihova vloga? 

3. Opiši hitinjačo pri členonožcih. 

4. Kaj se razvije pri mehkužcih? 
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5. Zakaj se je razvila pri vretenčarjih roževinasta plast kože? 

6. Dopolni miselni vzorec: 

   - natančno preberi učno snov: KOŽA (učbenik, stran 92 in 93). 

                                
 

 

Dvoživke                                                                          Plazilci 

- Tanka roževinasta plast.                                           – Nestalna telesna 
temperatura.                                              

- Omogoča izmenjavo plinov. 
- Strupne žleze. 

 

                                                                                              
 

                                                                                              

                                                KOŽA                                 Ptice 

 

Sesalci                                

 

 

 

                                                                      Ribe 

 

                                         kostnice                             hrustančnice 

 

                                                
 

                                                 

Fotografiraj zapis v zvezku in ga pošlji na mail učiteljice, ki te poučuje do konca 

tedna, najbolje takoj, ko nalogo opraviš. 

 

Za vsa dodatna pojasnila sva dosegljivi na mailu ribana.visnar@ludvik.si  in 

brigita.godec@ludvik.si . 
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