
Drage učenke in učenci, verjamemo da bomo kmalu začeli razmišljati o vrnitvi v šolske klopi. Poskušajmo 

se potruditi in sodelovati dokler smo prisiljeni biti narazen. Z veseljem vam bomo pomagali in svetovali 

na: urska.dezman@guest.arnes.si, rbrate@guest.arnes.si, marjana.topors@guest.arnes.si.  

Ostanite zdravi in srečno! 

ZA PREVERJANJE REŠITEV SO NA SPLETNIH STRANEH MKZ, IROKUS IN I2 OBJAVLJENI VSI UČBENIKI IN DELOVNI 

ZVEZKI (TUDI REŠITVE). 

GEOGRAFIJA (6. teden) 

6. RAZRED 

KROŽENJE ZEMLJE OKOLI SONCA ALI REVOLUCIJA 

Zemljino gibanje v vesolju je za naše življenje zelo pomembno. Eno gibanje (okoli svoje osi) ste že spoznali, 

drugo gibanje, pa boste tem tednu. 

1. Najprej si poglejte posnetek na spodnji povezavi. Zaenkrat je dovolj, da ga pogledate prvi 2 minuti. 

Vsaj 2x si ga zavrtite. 

               https://www.youtube.com/watch?v=B-bYsKD6gQ8 

2. Potem si v učbeniku na str. 38 in 39 preberete vsebino. 

3. V zvezek si napišete naslov in prepišete Povzetek, ter odgovorite na 3 vprašanja, ki jih imate pod 

naslovom Ponovi. V zvezek prepišete tudi vprašanja. 

 

 

7. RAZRED  

SEVERNA EVROPA 

Zaključili smo predzadnjo enoto Evrope. Zato boste ta teden utrdili in preverili svoje znanje tako, da boste 

na spodnji povezavi rešili vaje na str. od 23 do 30 (naloge 33 do 43). 

Da boste  lahko reševali, se boste morali najprej registrirati z e-naslovom in geslom, ki si ga izmislite. Izberite: Prenesi 

in natisni doma. Potem sledite navodilom. Registracija je brezplačna. 

Izberite Geografija  Evrope in Azije, delovni zvezek. 

https://korona.rokus-klett.si/ 

Lahko strani natisnete in rešite ali samo odgovore zapišete v zvezek. 

 

 

 

8. RAZRED 

JUŽNA AMERIKA: PREBIVALSTVO 

1. Preberite v učbeniku poglavje o prebivalstvu na str. 58 in 59. 
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2. Potem v zvezek napišete naslov in prepišete Povzetek in odgovorite na vprašanja Ponovi in Razmisli. 

Vprašanja prepišete tudi v zvezek. 

3. Za ponovitev in utrjevanje znanja naredite vse naloge na str. 136 in 137 v e-učbeniku 
https://eucbeniki.sio.si/geo8/2592/index1.html (v gradivu je omenjen tudi predsednik Peruja, vendar on ni 

aktualni predsednik!). Odgovore zapišete v zvezek! 

 

 

9. RAZRED 

V samostojnem delovnem zvezku preberite poglavje GOSPODARSTVO NEKOČ IN DANES na straneh od 60 

do 64. Potem rešite vse naloge: 1., 2., 3., 4., in 5.  

DODATNO: Ogled filma 

Šolam je v tednu, ko obeležujemo SVETOVNI DAN ZEMLJE, torej od 17. do 24. aprila, na spletu na voljo 

brezplačen ogled filma Žejni svet režiserja in fotografa Yanna Arthus-Bertranda. Žejni svet vabi na izjemno 

90-minutno potovanje okoli sveta. Tokrat se slavni fotograf ukvarja z enim od največjih izzivov za preživetje 

človeka – vodo. Ogled filma so v sodelovanju omogočili sodelavci Biotehniške fakultete Univerze v 

Ljubljani ter Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes).  

Povezava na dokumentarni film s slovenskimi podnapisi: 

 https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li  

Kdor si bo film ogledal, napisal vsebino in svoje mnenje (vsaj 220 besed), lahko pošlje svoj izdelek na moj 

naslov in bo dodatno nagrajen.  

 

 

Želim vam veliko zdravja in dobre volje. Če pa ima kdo kakšno vprašanje (ni nujno da je geografsko 😊), mi 

lahko piše na: urska.dezman@guest.arnes.si  ali v Lopolis. 
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ZGODOVINA – 6. TEDEN 

6. RAZRED: vsi  poglejte si video predavanje o DRUŽINAH, ki bo objavljeno na naši spletni strani v ponedeljek, 20. 4. 

2020. V UČBENIKU nato rešite naloge –  str. 87 in 89 )  

Za popestritev sem pripravil nov Kahoot kviz – DRUŽINE 1, ki bi ga odigrali v torek 21. 4. ob 10.30. Zopet bo 

zmagovalec nagrajen. 

7. RAZRED: vsi V UČBENIKU preberite poglavje o PRESELJEVANJU V VZHODNE ALPE (str. 98-100) in si poglejte 

VIDEOPROJEKCIJO o Preseljevanju v vzhodne Alpe, ki bo na naši spletni strani objavljena v torek, 21. 4. 2020.  

Nato REŠITE V DZ (str. 76-77) 

Kahoot kviz (Preseljevanje v Vzhodne Alpe) bomo  odigrali v sredo 22. 4. ob 10.30. Zopet bo zmagovalec nagrajen. 

8. RAZRED vsi  Preberite v UČBENIKU o SLOVENCIH V LETU 1848 (str. 102-104) in rešite v DZ str. 69-

70 in si poglejte VIDEOPROJEKCIJO o Slovencih v letu 1848, ki bo na naši spletni strani objavljena v 

sredo, 22. 4. 2020. 

Za popestritev sem pripravil Kahoot kviz – SLOVENCI V LETU 1848, , ki bi ga odigrali v četrtek 23. 4. ob 10.30. Zopet 

bo zmagovalec nagrajen. 

9. RAZRED  9. b in 9. c Preberite v UČBENIKU o SLOVENCIH MED PSV (str. 81-83) in rešite v DZ  str. 58 in si 

poglejte VIDEOPROJEKCIJO o SLOVENCIH MED PSV, ki bo na naši spletni strani objavljena v ponedeljek. 

Za popestritev sem pripravil Kahoot kviz – SLOVENCI MED PSV, ki bi ga odigrali v ponedeljek 20. 4. ob 10.30. Zopet 

bo zmagovalec nagrajen. 

Priporočamo ogled in uporabo spletne strani http://radoved.si/. 

9. a  V tem tednu si boste prebrali poglavje Gospodarske spremembe v učbeniku str. 69 – 73. V pomoč 

vam bo lahko videopredavanje na spletni strani šole. V nadaljevanju boste rešili naloge v DZ, str. 49 – 51.  

V četrtek, 23. 4., pa boste po e-pošti dobili krajše preverjanje znanja na naslednje predelane teme: 

sodelovanje in nasprotja po DSV, hladna vojna, posledice in popuščanje hladne vojne, dekolonizacija. 
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DKE– 6. TEDEN 

VSI 7. in 8. RAZRED 

DODATNO: Ogled filma 

Šolam je v tednu, ko obeležujemo SVETOVNI DAN ZEMLJE, torej od 17. do 24. aprila, na spletu na voljo 

brezplačen ogled filma Žejni svet režiserja in fotografa Yanna Arthus-Bertranda. Žejni svet vabi na izjemno 

90-minutno potovanje okoli sveta. Tokrat se slavni fotograf ukvarja z enim od največjih izzivov za preživetje 

človeka – vodo. Ogled filma so v sodelovanju omogočili sodelavci Biotehniške fakultete Univerze v 

Ljubljani ter Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes).  

Povezava na dokumentarni film s slovenskimi podnapisi: 

 https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=u24apoMYhLZUWFYpoVs4R1Li   

Kdor si bo film ogledal, napisal vsebino in svoje mnenje (vsaj 220 besed), lahko pošlje svoj izdelek na 

moj naslov in bo dodatno nagrajen. 

7. RAZRED  

7. a      ČLOVEKOVE PRAVICE 

1. V samostojnem delovnem zvezku preberete  (str. 70):  

Vprašanja za preverjanje znanja in razumevanja 

2. Potem vseh 10 vprašanj prepišete v zvezek in nanje odgovorite.  

3. Odgovore na vprašanja mi pošljite do četrtka 23. 4. 2020. 

KVIZ: Človekove pravice 

https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_gradiva/dke_3/index.htm 

 

7. b  Sedaj že poznamo:  

 Splošno deklaracijo človekovih pravic, ki so jo v OZN sprejeli l. 1948, in z njo želeli preprečiti 

konflikte med državami po svetu. 

 In Konvencijo o otrokovih pravicah, ki jo je prav tako OZN sprejela l. 1989, da bi otroke zaščitila pred 

zlorabami in jim omogočila varnost in razvoj njihovih/vaših sposobnosti. 

Danes pa se vprašajmo: 

- kdo varuje človekove in otrokove pravice,  

- kaj lahko storimo, če so nam pravice kršene,  

- ali so moje človekove pravice tudi omejene. 

Nekaj tega smo že obravnavali pri urah DKE, zato si le še preberite v samostojnem delovnem zvezku str. 68, 

69, ter rešite nalogo 7 in na str. 71 naloge 1, 2, 3. 

Oglejte si posnetek na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=sGtAuVBrWas 
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7. c V SAMOSTOJNEM DZ preberite začetek poglavja VEROVANJE (str. 76-79) in si poglejte videoprojekcijo 

VEROVANJE, ki bo objavljena na naši spletni strani v petek, 24. 4. 2020. Rešite tudi naloge v DZ (str. 76-79). 

 

8. RAZRED 

8. a in 8. b Na naši spletni strani poslušajte VIDEOPREDAVAJNE o MEDNARODNIH USTANOVAH (objavljeno bo v 

četrtek, 22. 4. 2020) in v SAMOSTOJNIH DZ rešite naloge  do konca str. 71-73. 

 

8. c  EVROPSKA UNIJA 

Zaključili smo s poglavjem o Evropski uniji. Zato boste ta teden v samostojnem delovnem zvezku na strani 

75 in 76 rešili Vaje za utrjevanje in razmislek. 

 


