
GEOGRAFIJA  (1. teden) 

6. RAZRED 

Utrjujte svoje celoletno znanje z vprašanji v učbeniku pod naslovoma: Ponovi in Razmisli na 

koncu vsakega poglavja. 

7. RAZRED 

Preberite poglavje Gospodarstvo Zahodne Evrope v učbeniku na straneh od 68 do 72 in 

odgovorite na  vprašanja zapisana spodaj. Vprašanja prepišite v zvezek in odgovorite. 

1. Kakšne so naravne razmere za kmetijstvo v Z. Evropi? 

2. Kaj pomeni izraz specializirano kmetijstvo? 

3. Kateri so najpomembnejši poljedelski pridelki? 

4. Kateri državi v Z. Evropi glede kmetijstva uživata največji sloves? Zakaj? 

5. Kdaj in kje se je začela razvijati industrija v Z. Evropi? 

6. Katere dejavnosti so v 20. stol. zaposlovale največ ljudi? 

7. Kaj je Black Country? Zakaj se tako imenuje? 

8. Kaj se je zgodilo z industrijo po letu 1970? 

9. Kateri energetski viri so nadomestili premog? 

10. Kaj so storitvene dejavnosti? 

8. RAZRED 

Glede na to, da bomo preverjanje in ocenjevanje znanja prestavili iz zadnjega tedna v  marcu 

v čas, ko pridemo v šolo, vam zaenkrat svetujem utrjevanje znanja. Vprašanja za ponavljanje 

najdete na koncu vsakega poglavja v učbeniku in na naslednji povezavi: 

https://eucbeniki.sio.si/geo8/index.html 

V kazalu izberete poglavja Afrika in Severna Amerika. Poleg vsebine je tudi veliko nalog za utrjevanje. 

Najbolje je, da odgovore  zapisujete v zvezek. Ko se vidimo, bom preverila koliko vaj ste naredili. 

9. RAZRED 

V samostojnem delovnem zvezku preberete poglavje Prebivalstvo skozi čas na straneh od 36 

do 40. Potem rešite naloge 1, 2, 3, 4 in 5.  

 

  

https://eucbeniki.sio.si/geo8/index.html


ZGODOVINA 

(1. teden) 

 

Spoštovani učenci, priporočamo da si v prvem tednu malo odpočijete, pazite nase in svoje 

bližnje ter preberete kakšno dobro knjigo.  

Priporočamo:  

 6. razred: J. LIKOVIČ: NA JEZERIŠČU (spletna povezava);  
 7. razred: F. S. FINŽGAR: POD SVOBODNIM SONCEM (spletna povezava):  
 8. razred: I. Tavčar: IZZA KONGRESA (spletna povezava);  

 9. razred: PRIPRAVA GRADIVA ZA IZBIRNO TEMO: VOJNE V 20. STOLETJU  

https://sl.wikisource.org/wiki/Na_jezeri%C5%A1%C4%8Du
https://sl.wikisource.org/wiki/Pod_svobodnim_soncem
https://sl.wikisource.org/wiki/Izza_kongresa


DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA  

(1. teden) 

7. r 

1. Najprej si ogledate posnetek na spodaj zapisani povezavi. 

https://www.youtube.com/watch?v=MtswXtPOU00 

2.  V samostojnem delovnem zvezku preberete poglavja (str. 60-63):  

Pravica do življenja, svobode in enakosti  

Človekove pravice in etika  

Katere so temeljne človekove pravice  

3. Potem rešite nalogi: 1 in 2.  

 

8. r 

1. Najprej si ogledate posnetek na spodaj zapisani povezavi. 

https://www.youtube.com/watch?v=3hGeOBam7ug 

2. V samostojnem delovnem zvezku preberete poglavja (str. 64-68):  

Slovenija v EU 

Pomembne ustanove EU 

3. Potem rešite naloge: 1, 2, 3 in 4.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MtswXtPOU00
https://www.youtube.com/watch?v=3hGeOBam7ug

