
 

 

POUK NA DALJAVO 7. RAZRED NARAVOSLOVJE 

Pozdravljeni učenci, 

upava, da ste uspešno ujeli ritem pouka na daljavo. Od tega tedna naprej, bo oddaja gradiv v spletno učilnico 

obvezna za vse. Ne bo vam potrebno pošiljati slik in kopij, razen ko bo to pisalo v navodilih. Vaše delo bova 

preverjali sproti, saj bova hkrati z navodili, v spletni učilnici pripravili kratko preverjanje in s tem preverili ali 

ste naloge uspešno opravili. Brez dela torej ne bo šlo. Vsako preverjanje bo točkovano, podobno kot imate to 

pri matematiki. 

Ta teden se boste najprej ukvarjali z zajedalci. Preberite si snov v učbeniku in delovnem zvezku, strani imate 

navedene spodaj. Za uspešno rešitev naloge pa boste morali pobrskati tudi po spletu. 

Naslov:

Zajedalci ali paraziti so povsod okoli nas. Danes se boste naučili kaj sploh so paraziti, katere živali spadajo med 

parazite, katere bolezni povzročajo in kako se lahko zaščitimo pred boleznimi, ki jih povzročajo. 

Pri iskanju odgovorov si pomagajte z učbenikom, delovnim zvezkom, spletom in prilogami, ki so naložene v 

spletni učilnici. 

 

Učbenik: stran 145, 146 

Samostojni delovni zvezek: 123 (opiši razvojni krog klopa), 161, 166, 186 

Splet: https://eucbeniki.sio.si/nar7/2021/index.html in ostale strani, ki jih poiščete sami. 

 

1. Razloži pojme: 

- parazit ali zajedalec 

- gostitelj 

- zunanji zajedalec 

- notranji zajedalec 

 

2. Razvrsti naštete zajedalce med notranje zajedalce in zunanje zajedalce 

Trakulja, klop, komar, glista, uš, veliki metljaj, bolha 

3. S prijatelji se boste odpravili v gozd. Opiši ukrepe, kako se zaščitiš pred klopi. 

 

4. Reši nalogo v samostojnem delovnem zvezku str. 123 

 

5. Naštete imaš bolezni, ki jih povzročajo paraziti. S pomočjo spleta razišči, kateri zajedalec jo povzroča. 

- spalna bolezen 

- malarija 

- borelioza 

- toksoplazma 

- garje 

- meningitis 

- podančice 

Kot vedno, vam tudi tokrat želiva veliko radovednosti in predvsem poskrbite za svoje zdravje. 

Lep pozdrav,                          učiteljici Mateja in Melita 
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