
GEOGRAFIJA (9. teden) 

6. RAZRED - LUNIN IN SONČEV MRK 

Ta teden se boste spoznali z dvema naravnima pojavoma v našem Osončju: z Luninim in 

Sončevim mrkom.  

1. Najprej si pogledate na spodnji povezavi 2 video posnetka. 

               https://eucbeniki.sio.si/nit4/1306/index2.html 

2. Potem si v učbeniku na str. 42 in 43 preberete vsebino. 

3. V zvezek napišete naslov in prepišete Povzetek in odgovorite na vprašanja Ponovi in 

Razmisli. Tudi vprašanja prepišete v zvezek. 

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

naredi. 

7. RAZRED - RUSIJA 

1. V učbeniku si preberete na str. 101 do 105 vsebine o evropskem delu Rusije.  

2. Napišete naslov Rusija in pregledate priloženi ppt.  

3. Prepišete v zvezek in odgovorite vse zahtevano ob besedilu. 

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

naredi. 

8. RAZRED - LATINSKA AMERIKA (ocenjevanje znanja) 

Z delom tega tedna si boste pridobili oceno pri geografiji v 2. konferenci. V ponedeljek bo v 

Lopolisu navodilo za samostojno delo. Od razrednikov ste dobili sporočilo, da si morate vsi 

urediti geslo. Kdor si mogoče še ni, naj piše ge. Mimi Jurjevec. Izdelek bo potrebno poslati do 

25. maja. Prosim, da datum nujno upoštevate.        

9. RAZRED - PROMET IN TRGOVINA V SLOVENIJI 

Ta teden se boste spoznali z zelo pomembnima gospodarskima panogama v Sloveniji: 

prometom in trgovino. V samostojnem delovnem zvezku preberete poglavji na straneh od 72 

do 74. Potem rešite naloge: 3., 4., 5. in 6.  

DODATNO 

Kdor želi, lahko naredi zapis na temo prometa ali trgovine v Sloveniji. Na vam ljub način (ppt, 

seminarska naloga, klasičen opis, …). Izdelek pošljite na moj e-naslov ali v Lopolis.  

Dodatno delo se bo upoštevalo pri zaključevanju ocene. 

  

https://eucbeniki.sio.si/nit4/1306/index2.html
http://osrj.splet.arnes.si/files/2020/05/RUSIJA_v_2020_05_14.pdf


ZGODOVINA (9. teden) 

6. RAZRED: NAČIN ŽIVLJENJA - UTRJEVANJE  

V delovni učbenikih si prosim rešite zaključni del tega poglavja (str. 99-104) – naloge 

Povzemi, 1, 2 in Preveri svoje znanje. V ponedeljek bom objavil videovaje.  

7. RAZRED: CELJSKI IN CERKEV 

V učbenikih si prosim preberite omenjeno poglavje (str. 110-114) in rešite naloge v 

delovnem zvezku str. 86-88. V torek bom objavil videopredavanje.  

8. RAZRED: ZGODNJI KAPITALIZEM  

V učbenikih si prosim preberite omenjeno poglavje (str. 116-121) in rešite naloge v 

delovnem zvezku str. 79-81. V sredo bom objavil videopredavanje.  

9. b in 9. c: POT V VOJNO 

V učbenikih si prosim preberite omenjeno poglavje (str. 91 in 101-104) in rešite naloge v 

delovnem zvezku str. 64 in 70-71. V ponedeljek bom objavil videopredavanje.  

9. a 

V tem tednu dokončajte referat na temo ŽIVLJENJE MED DRUGO SVETOVNO VOJNO PRI 

NAS in mi ga pošljite na e-naslov do petka, 22. 5. 2020. Upoštevajte navodila, ki ste jih prejeli 

pretekli teden. 

 

  



DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA (9. teden) 

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

Pretekli teden ste se spoznali s svobodo veroizpovedi, kaj so verske skupnosti in cerkve ter 

katere verske skupnosti poznamo v Sloveniji.  

Ta teden pa si boste najprej ogledali posnetek iz Infodroma Religije: 

https://www.youtube.com/watch?v=y0tEK8HYdMw 

Potem si boste ogledali zemljevid v samostojnem delovnem zvezku: Verske skupnosti v svetu 

na str. 80 in rešili  nalogi 6. in 7.  

Nekateri učenci 7. a še niste poslali 2 zahtevani nalogi: 17. 4. in 23. 4. Prosim, da to storite 

čimprej. To bo prispevek k oceni za to polletje. 

7. C - VEROVANJA, VERSTVA IN DRŽAVA 

Pretekli teden ste oddali predstavitve velikih verstev. V tem tednu si boste ogledali posnetek 

iz Infodroma Religije: https://www.youtube.com/watch?v=y0tEK8HYdMw 

Potem si boste zapisali v zvezke kratke povzetke o Velikih verstvih (objavil jih bom v četrtek)  

in rešili  v DZ str. 76 nalogo 1, ter str. 78-79.  

8. A in 8. B - SVETOVNA SKUPNOST 

Pretekli teden ste se spoznali s pojmom GLOBALIZACIJA. Ta teden si poste v samostojnem 

delovnem zvezku rešili str. 79-84 (naloge 1, 2 in 3). 

8. C - SVETOVNA SKUPNOST 

Pretekli teden ste se spoznali s pojmom GLOBALIZACIJA.  

Ta teden si poste v samostojnem delovnem zvezku prebrali poglavja z naslovoma: Je mogoča 

drugačna globalizacija in Globalizacija v gospodarstvu in rešili 2.  nalogo. 

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

To bo prispevek k oceni za to polletje. 

 

Želimo vam veliko zdravja in dobre volje. Če pa ima kdo kakšno vprašanje (ni nujno da je 

geografsko, zgodovinsko ali DKE 😊), nam lahko piše na: urska.dezman@guest.arnes.si, 

marjana.topors@guest.arnes.si, mailto:rbrate@guest.arnes.siali v Lopolis. 
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