
ZGODOVINA (7. teden) 

6. RAZRED: DRUŽINE V SREDNJEM IN NOVEM VEKU 

V delovni učbenikih si prosim preberite omenjeni poglavji (str. 91-95) in rešite naloge 10, 12, 

13, 14 in 15. V ponedeljek bom objavil videopredavanje, v torek pa bo na voljo kviz na 

kahoot.it.   

7. RAZRED: EVROPA OKOLI LETA 1000 

V učbenikih si prosim preberite omenjeno poglavje (str. 105-108) in rešite naloge v 

delovnem zvezku str. 78-81. V torek bom objavil videopredavanje, v sredo pa bo na voljo 

kviz na kahoot.it.  

8. RAZRED: POLITIČNA DEJAVNOST SLOVENCEV 

V učbenikih si prosim preberite omenjeno poglavje (str. 105-107) in rešite naloge v 

delovnem zvezku str. 71-72. V sredo bom objavil videopredavanje, v četrtek pa bo na voljo 

kviz na kahoot.it.  

9. a 

Nadaljujemo z GOSPODARSKIMI SPREMEMBAMI PO DRUGI SVETOVNI VOJNI, ko je vodilno 

politično in gospodarsko vlogo v svetu prevzela ZDA. Preberite poglavje v učbeniku str. 74 do 

77 in v zvezke odgovorite na spodnja vprašanja. 

 Kako in kdaj se gospodarsko uspešno razvijajo po DSV močno uničena Evropa in drugi 

deli sveta. 

 Kaj je japonski gospodarski čudež, kdo so azijski tigri? 

 Številne mednarodne organizacije, ustanovljene ob koncu DSV ali kmalu po njenem 

koncu, za razvoj gospodarstva: Svetovna banka, Mednarodni denarni sklad – IMF, 

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj – OECD, Svetovna trgovinska 

organizacija – WTO. 

 Gospodarsko sodelovanje so vodile tudi evropske države. Samo ponovimo: L. 1957 je 

bila ustanovljena Evropska gospodarska skupnost – EGS, iz katere se kasneje razvije 

Evropska unija. 

 Kaj sta EFTA in SEV? 

 Kaj je globalizacija? https://www.youtube.com/watch?v=ZNejKHKSbl0 

 Kaj so multinacionalna podjetja (multinacionalke)? Katera poznate? 

 Kaj pomeni pravična trgovina? Lahko si pomagaš s spletno stranjo Društva 

Humanitas. 

 Kakšne so posledice svetovnega gospodarskega razvoja?  

Poiščite na spletu dva primera negativnih posledic gospodarskega razvoja v svetu. 

Zapišite in pojasnite, kako bi ju lahko omejili ali celo preprečili. Odgovor na zadnje 

vprašanje mi pošljite na moj e-naslov do petka, 8. 5. 2020. 

9. b in 9. c: OBLIKOVANJE SLOVENSKIH MEJA IN KRALJEVINA SHS 

V učbenikih si prosim preberite omenjeno poglavje (str. 85-89) in rešite naloge v delovnem 

zvezku str. 60-63. V četrtek bom objavil videopredavanje, v petek pa bo na voljo kviz na 

kahoot.it.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZNejKHKSbl0


GEOGRAFIJA (7. teden) 

6. RAZRED 

LETNI ČASI 

Pred počitnicami ste se dobro spoznali s kroženjem Zemlje okoli Sonca. Kot ste pa verjetno 

zasledili, ima to gibanje velik vpliv na naše življenje. Najpomembnejša posledica so letni časi 

in spreminjanje dolžine dneva in noči. Da si boste to lažje predstavljali, si oglejte spodnja 

posnetka: 

1.  Drugega si oglejte od 2. minute naprej. Vsaj 2x si ju zavrtite. 

                https://www.youtube.com/watch?v=57lF41OpaDE 

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

2. Potem si v učbeniku na str. 40 in 41 preberete vsebino. 

3. V zvezek si napišete naslov in odgovorite na spodaj zapisanih 6 vprašanj. Tudi 

vprašanja prepišete v zvezek: 

      a) Zakaj sploh imamo letne čase? 

    b) Katere letne čase poznaš? Zapiši datume njihovih začetkov. 

c) Od česa je odvisno spreminjanje dolžine dneva in noči? 

č) Kako je z dolžino dneva in noči ob ekvatorju in kako ob obeh polih? 

d) Kaj je solsticij in kaj enakonočje?  

             e) Kaj sta polarni dan in polarna noč? 

 

7. RAZRED  

VZHODNA EVROPA 

Zadnja geografska enota Evrope je Vzhodna Evropa.  

1. V ta del Evrope prištevamo le 4 države (od ene le del). 

2. V učbeniku na strani 95 jih poiščite. Hkrati jih poglejte tudi v Atlasu. 

3. V zvezek napišite naslov in naštejte vse države.  

4. Za vsako državo posebej napišite še: 

 

 prevladujoč relief, 

 značilno podnebje, 

 vsaj 1 večjo reko, 

 1 značilnost države. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=57lF41OpaDE
https://www.youtube.com/watch?v=B-bYsKD6gQ8


8. RAZRED 

JUŽNA AMERIKA: GOSPODARSTVO 

1. Preberite v učbeniku poglavje o gospodarstvu na str. 60 in 61. 

2. Potem v zvezek napišete naslov in naredite miselni vzorec.  

 

 

         

gospodarske panoge:     Značilnosti kmetijstva: 

 

 

Gospodarstvo Južne 

        Amerike 

 

 

naravna bogastva:       značilnosti industrije:

        

 

9. RAZRED 

KMETIJSTVO V SLOVENIJI 

Od tega tedna dalje, se boste bolj natančno naučili o posameznih pomembnejših 

gospodarskih panogah v Sloveniji.  

V samostojnem delovnem zvezku preberete poglavje kmetijstvo na straneh od 66 do 68. 

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

DODATNO 

Kdor želi, lahko izbere eno izmed kmetijskih dejavnosti (panog) ali oblik kmetijstva in jo 

podrobno opiše. Na vam ljub način (ppt, seminarska naloga, klasičen opis, …). Izdelek pošljite 

na moj e-naslov ali v Lopolis. 

 

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. 

mailto:urska.dezman@guest.arnes.si


DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA (7. teden) 

7. A 

    ČLOVEKOVE PRAVICE 

V zadnjem mesecu  ste se dobro spoznali s človekovimi pravicami. Da boste ponovili in utrdili 

svoje znanje, boste v samostojnem delovnem zvezku rešili Vaje za utrjevanje in razmislek   

(str. 71 do 74):  

Kdor še ni naredil: KVIZ: Človekove pravice 

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

 

7. B 

ČLOVEKOVE PRAVICE 

Ob zaključku poglavja o človekovih pravicah boste 

- za ponovitev v zvezek zapisali 10 vprašanj s strani 70 samostojnega delovnega 

učbenika, 

- nanje odgovorili, 

- mi vaše odgovore poslali v pregled do četrtka, 7. 5. 2020, 

in na koncu igrali kviz https://interaktivne-vaje.si/dke/dke_gradiva/dke_3/index.htm 

7. C 

VELIKA VERSTVA SVETA 

V mesecu maju bomo začeli s predstavitvijo VELIKIH VERSTEV SVETA. V dveh tednih (do petka 

15. 5. 2020) boste dokončali skupinsko predstavitev v digitalni obliki (Power point, Prezi…). 

V prvem tednu bo vaša naloga, da se organizirate v skupine (3-5 članov po svoji izbiri) in si 

pripravite načrt dela (oddate ga do petka 9. 5. po e-pošti ali Lo.Polisu). Vsaka predstavitev 

mora vsebovati naslednje vsebine: ZAČETEK VERSTVA; OSNOVNE ZNAČILNOSTI – ŠTEVILO 

VERNIKOV, KJE JE RAZŠIRJENO…; SIMBOLI; PRAZNIKI; SVETI KRAJI; PRI NAS; POSEBNOSTI…). 

Uporabite delovni učbenik, domačo knjižnico in splet. 

  

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


 

 

8. A, B in C 
 

SVETOVNA SKUPNOST 

Glede na to, da se šolsko leto bliža koncu, nas čaka le še zadnje poglavje: Svetovna skupnost. 

Ta teden si boste v zvezi s tem, dobro zapomnili kaj je GLOBALIZACIJA. Za ta pojem ste skoraj 

sigurno že slišali. Ampak ali veste kaj to pomeni? 

Najprej si boste na spodnji povezavi pogledali prispevek iz Infodroma.  

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

Potem boste v samostojnem delovnem zvezku prebrali (str. 76 do 80) in rešili nalogo št. 1. 

 

 

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. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SJrnLP_pCZo
mailto:urska.dezman@guest.arnes.si

