
Drage učenke in učenci, upamo da se se že nekoliko navadili in prilagodili novemu načinu pouka. Vseeno 

si želimo čim prejšnjega snidenja. 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 (5. teden) 

6. RAZRED 

POMEMBNI VZPOREDNIKI 

Na Zemlji je 5 pomembnih vzporednikov (enega smo že spoznali). Da bomo bolje razumeli gibanje Zemlje 

okoli sonca in zakaj imamo letne čase, se bomo najprej naučili, kateri so ti vzporedniki in kje ležijo.  

V zvezek boste napisali naslov in skicirali Zemljo, ter vse pomembne vzporednike. Zraven pripišite tudi 

pripadajoče stopinje. Ob tem si jih boste tudi dobro zapomnili! 

 

 

 

7. RAZRED  

SEVERNA EVROPA: PREBIVALSTVO IN GOSPODARSTVO 

V učbeniku si preberete poglavja na str. 87 do 93. Potem v zvezek napišete naslov, prepišete vprašanja in 

na kratko nanje odgovorite. 

1. Opiši gostoto poselitve v državah Severne Evrope. 

2. Katera jezikovna skupina prevladuje v teh državah? V katero pa spadajo ostali? 

3. Katera veroizpoved prevladuje v Severni Evropi? 

4. Kdo so Laponci? Kje živijo in s čim so se ukvarjali včasih in s čim danes? Lahko prilepiš kakšno 

fotografijo. 

5. Za vsako izmed držav Severne Evrope zapiši najpomembnejšo gospodarsko panogo. 

6. Na zemljevidu si poglej, kje leži večina glavnih mest držav Severne Evrope. Zakaj prav tam? 

S tem smo zaključili Severno Evropo. Naslednjič bomo preverili in utrdili znanje z različnimi nalogami. 
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8. RAZRED 

JUŽNA AMERIKA 

Najprej 2 nalogi za motivacijo in dobro voljo: 

1. A) Rešite križanko. Lahko jo natisnete in rešeno nalepite v zvezek ali jo prerišete in rešite. 

 

 

 

2. Reke, ki so napisane spodaj prepišite v zvezek. Potem obkrožite tiste, ki jih najdemo v Južni Ameriki. 

Pri ostalih rekah ob njihova imena napiši ime celine po kateri tečejo.  

Nil, Amazonka, Misisipi, Kongo, Parana, Pad, Niger, Ind, Urugvaj, Rio Grande, Ren, Zambezi, Orinoko, Reka 

sv. Lovrenca, Huang He, Donava, Volga, Oranje, Ren. 

 

PODNEBJE IN RASTLINSTVO 

V učbeniku na str. 56 in 57 preberite poglavje o podnebju in rastlinstvu Južne Amerike. 

Potem v zvezek napišite naslov in si naredite izpiske, ki morajo vsebovati:  

- kaj vpliva na podnebje Južne Amerike? 

- tipe (vrste) podnebij 

- tipe (vrste) rastlinstva 

- opis tropskega deževnega gozda 

 

Geslo:

B) Pojasni geslo:___________________________________________________.

Precej uravnano staro višavje

 na severvzhodu celine

Najvišji vrh v Južni Ameriki

Najdaljša reka v Južni Ameriki

Najdaljša gorska veriga na svetu

Največji otok

 Južne Amerike 

Žival s področja Andov, ki je 

cenjena predvsem zaradi volne

Višavje na vzhodu

Najdaljši slap na svetu

Največje jezero v Južni Ameriki



 

9. RAZRED 

V samostojnem delovnem zvezku preberite poglavje SLOVENCI PO SVETU na straneh od 54 do 55. Potem 

rešite vse naloge na str. 56 in 57.  

Kdor mi bo poslal svoje razmišljanje o položaju Slovencev v zamejstvu (str. 57) bo dodatno nagrajen. Zapis 

mora vsebovati vsaj 1 pisano stran z roko oz. vsaj 220 besed. 

Statistični urad RS je pripravil novo didaktično (izobraževalno) igro, kjer lahko pokažete svoje geografsko, 

zgodovinsko in splošno znanje o Sloveniji.  Na zabaven način se v njej lahko pomerite z več sotekmovalci. 

Najdete jo na spletni strani: https://igre.stat.si/. Kdor se je v tej igri preizkusil, naj mi sporoči. 

 

 

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 – 5. TEDEN 

6. RAZRED: vsi  poglejte si video predavanje o ZAČETKIH ZNANOSTI, ki bo objavljeno na naši spletni strani v 

ponedeljek, 13. 4. 2020. V UČBENIKU nato rešite naloge o izumih –  str. 72-75 )  

Za popestritev sem pripravil nov Kahoot kviz – ZAČETKI ZNANOSTI, ki bi ga odigrali v torek 14. 4. ob 10.30. Zopet bo 

zmagovalec nagrajen. 

7. RAZRED: vsi V UČBENIKU preberite poglavje o SREDNJEVEŠKIH DRŽAVAH IN DRUŽBI (str. 91-97) in si poglejte 

VIDEOPROJEKCIJO o Srednjeveških Državah in družbi, ki bo na naši spletni strani objavljena v torek.  

Nato REŠITE V DZ (str. 71-75) 

Kahoot kviz (Preseljevanje ljudstev) bomo  odigrali v sredo 15. 4. ob 10.30. Zopet bo zmagovalec nagrajen. 

8. RAZRED vsi  Preberite v UČBENIKU o DEMOKRATIZACIJI (str. 98-101) in rešite v DZ str. 67-68 in si 

poglejte VIDEOPROJEKCIJO o DEMOKRATIZACIJI, ki bo na naši spletni strani objavljena v sredo. 

Za popestritev sem pripravil Kahoot kviz – NACIONALNA GIBANJA, , ki bi ga odigrali v četrtek 16. 4. ob 10.30. Zopet 

bo zmagovalec nagrajen. 

9. RAZRED  9. b in 9. c Preberite v UČBENIKU o GOSPODARSKIH SPREMEMBAH (str. 69-77) in rešite v DZ  str. 

49-53 in si poglejte VIDEOPROJEKCIJO o GOSPODARSKIH SPREMEMBAH, ki bo na naši spletni strani 

objavljena v ponedeljek. 

Za popestritev sem pripravil Kahoot kviz – GOSPODARSKIH SPREMEMBE, ki bi ga odigrali v ponedeljek 13. 4. ob 

10.30. Zopet bo zmagovalec nagrajen. 

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

9. a  Preberite si poglavje o osvobajanju kolonij po drugi svetovni vojni ali dekolonizaciji (učbenik str. 63, 

64). Lahko si na šolski spletni strani ogledate videopredavanje (zavihek videovsebine). Zadošča prvih 16 

minut ogleda. 

V zvezke oblikujte zapis: 

 Dekolonizacija ali osamosvajanje nekdanjih kolonij v Afriki in Aziji se začne kmalu po DSV in seže v 

80. leta. Osvoboditev marsikje prinese gospodarske težave, mednacionalne spore in vojaško oblast. 

Te države, ki so bile gospodarsko nerazvite, se im. države tretjega sveta. Ker so v večini odklonile 

povezovanje z velesilama ZDA in SZ, so ustanovile gibanje neuvrščenih.  

 Nelson Mandela  - simbol upora proti apartheidu (politika rasnega razlikovanja) v Južnoafriški 

republiki.  

 Nastanek države Izrael v podporo Judom sproži spopade s tam živečimi Palestinci. 

Poglejte si: https://otroski.rtvslo.si/infodrom/prispevek/5577 

V nadaljevanju boste rešili križanko, ki jo dobite v sredo, 15. 4. 2020, na vaše e-naslove. 
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DKE– 5. TEDEN 

7. RAZRED  

7. a  ČLOVEKOVE PRAVICE 

Preden zaključimo poglavje o človekovih pravicah, bo vsak naredil še eno nalogo: 

Kljub temu, da se veliko govori o človekovih pravicah, pa se na žalost v svetu dogaja, da so le-te velikokrat 

kršene.  

V reviji, časopisu ali na svetovnem spletu poiščite članek, ki se nanaša na kršenje človekovih pravic. 

Preberete ga in v samostojnem delovnem zvezku na str. 92 in 93 izberete pravico, ki je bila kršena. Članek 

fotografirate, če je iz spleta mi pošljete povezavo in zraven dopišete, katera pravica je bila kršena. Članek 

ne sme biti starejši od 3. let! Potem mi to pošljete na e-naslov ali v Lopolis.  

Vsi. Prosim, do konca tedna. 

 

7. b Za začetek si oglejte posnetka na povezavi.  

https://www.youtube.com/watch?v=cN0p_ltpCNI 

https://www.youtube.com/watch?v=6cu7oDIHA1Y  

V nadaljevanju preberite poglavje Kaj so otrokove pravice, str. 66 v samostojnem delovnem zvezku. Nato 

rešite 5. in 6. nalogo. 

 

   

7. c V SAMOSTOJNEM DZ rešite PONOVITEV (naloge str. 70-74). 

8. RAZRED 

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

četrtek) in v SAMOSTOJNIH DZ rešite naloge  do konca str. 67-70. 

8. c  EVROPSKA UNIJA 

Pretekli teden ste odgovorili na vprašanja v samostojnem delovnem zvezku na str. 74.  

Do srede, 15. 4., ko imamo na urniku DKE, mi prosim pošljite te odgovore na e-naslov ali v Lopolis.  

Zaželeno je pa tudi, da naredite dodatne dejavnosti (zapisano spodaj), ki pa sicer niso obvezne. Bodo pa 

dodatno nagrajene. 

DODATNO: 

Na isti strani (str. 74) so pod Dejavnosti tri zadolžitve. Kdor želi, jih reši in mi jih pošlje na e-naslov ali na 

Lopolis. 

 

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

lahko piše na: urska.dezman@guest.arnes.si ali v Lopolis. 
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