
GEOGRAFIJA (10. teden) 

6. RAZRED - TOPLOTNI PASOVI NA ZEMLJI 

Ta teden se boste spoznali z različnimi toplotnimi pasovi na Zemlji.  

1. Najprej si v učbeniku na str. 46 in 47 preberete vsebino. 

2. V zvezek napišete naslov in prepišete Povzetek.  

3. Potem prerišete še Zemljo z vsemi toplotnimi pasovi: 

 

 

 

Nekateri učenci še nikoli niste poslali nobene narejene naloge. Kdor še ni, naj prosim to 

naredi. 

 

7. RAZRED - AZIJA 

Za uvod v novo celino, boste najprej ponovili osnovne geografske pojme. S pomočjo atlasa 

(Azija str. 78,79) boste rešili učni list. Lahko ga natisnete, rešite in ga nalepite v zvezek ali vse 

prepišete v zvezek. 

UČNI LIST – UVOD: NARAVNE ZNAČILNOSTI AZIJE 

Nekateri učenci še nikoli niste poslali nobene narejene naloge. Kdor še ni, naj prosim to 

naredi. 

  

 

http://osrj.splet.arnes.si/azija-uvod-naravne-znacilnosti/
http://osrj.splet.arnes.si/azija-uvod-naravne-znacilnosti/


8. RAZRED - AVSTRALIJA 

V letošnjem šolskem letu smo pripotovali še do zadnje celine sveta. Avstralijo si boste od 

doma »ogledali« preko e-učbenika, ki ga najdete na tej povezavi: 

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2574/index.html 

Prebrali si boste: 

  Uvod na str. 61, 

  Prebivalstvo na str. 62 do 63,  

  Gospodarstvo na str. 64,  

  Arteška voda na str. 65. 

V zvezek napisali naslov in prepisali: 

 Povzetek na str. 66. 

Rešili naloge: 

 1-13 na str. 67 do 69. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2574/index.html
mailto:urska.dezman@guest.arnes.si


DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA (10. teden) 

7. A in 7. B - VEROVANJA, VERSTVA IN DRŽAVA 

Pretekli teden ste se kratko seznanili z največjimi verskimi skupnostmi, v tem tednu pa jih 

boste spoznali podrobneje.  

V SDZ na str. 82 in 83 boste prebrali poglavje VELIKA VERSTVA SVETA, nato pa v priloženo 

tabelo vpisali ustrezne podatke. Lahko si pomagate tudi s predstavitvijo na naši spletni strani 

pod zavihkom VIDEOPREDAVANJA. Pripravila jo je naša učenka. 

Izpolnjeno tabelo pošljite svoji učiteljici do ponedeljka, 1. 6. 2020, na njen e-naslov. Vaše 

poslane naloge bodo prispevek  k oceni v tej konferenci. 

Posamezni učenci 7. b še niste poslali vseh nalog iz prejšnjih tednov. 

 KRŠČANSTVO JUDOVSTVO ISLAM BUDIZEM HINDUIZEM 
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7. C - VEROVANJA, VERSTVA IN DRŽAVA 

Pretekli teden ste zapisali povzetek Velika verstva. V tem tednu pa je na vrsti utrjevanje  v DZ 

na str. 80-81. V primeru nejasnosti me kontaktirajte na rbrate@guest.arnes.si ali Lo.Polis. 

 

8. A in 8. B - SVETOVNA SKUPNOST 

V tem tednu je na vrsti zelo aktualna tema TEŽAVE ČLOVEŠTVA (teme: revščina, , lakote, 

bolezni, jedrsko orožje, segrevanje ozračja, naraščanje prebivalstva, trajnostni razvoj …), da 

malce spremenimo delo na daljavo, ki smo ga že malo siti, se bomo srečali in debatirali na 

VIDEOKONFERENCI na Zoomu v PETEK, 29. 5. ob 9.00 v DZ bomo rešili str. 85-89. 

8. C - SVETOVNA SKUPNOST 

Ta teden si poste v samostojnem delovnem zvezku prebrali poglavje z naslovoma: Negativne 

posledice gospodarske globalizacije in Nadzor nad svetovnimi surovinami in rešili 3. nalogo 

na str. 83 in 84. 

Nekateri učenci 8. c še niste poslali  zahtevano nalogo: 15. 4.  Prosim, da to storite čimprej. 

To bo prispevek k oceni za to polletje. 

 

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. 

ZGODOVINA (10. teden) 

6. RAZRED: KULTURNA DEDIŠČINA  

V delovni učbenikih si preberite poglavje KAJ STA NARAVNA IN KULTURNA DEDIŠČINA? (str. 

106-109)  in rešite naloge 1-5 V ponedeljek bom objavil videopredavanje.  

7. RAZRED: EVROPSKO GOSPODARSTVO IN MESTA 

V učbenikih si prosim preberite omenjeni poglavji (str. 115-119) in rešite naloge v delovnem 

zvezku str. 89-92. V torek bom objavil videopredavanje.  

8. RAZRED: INDUSTRIALIZACIJA  

V učbenikih si prosim preberite omenjeno poglavje (str. 122-126) in rešite naloge v 

delovnem zvezku str. 82-85. V sredo bom objavil videopredavanje.  

9. b in 9. c: BOJ ZA OSVOBODITEV IN SPOPAD MED SLOVENCI 

V učbenikih si prosim preberite omenjeno poglavje (str. 107-111) in rešite naloge v 

delovnem zvezku str. 73-75. V ponedeljek bom objavil videopredavanje.  

 

rbrate@guest.arnes.si
mailto:urska.dezman@guest.arnes.si

