
0. NI1/ DOP SLJ 

NI1 

Dragi učenci! 

Vsa potrebna navodila za delo danes najdete v dveh filmčkih na spodnjih povezavah: 

 Zoom video – 1. del 

 Zoom video – 2. del  

Celoten potek ure je po korakih zapisan tudi spodaj: 

 

1) Odpri in se prijavi na: irokusplus.si  

2) Poišči komplet MAXIMAL 1, odpri interaktivni učbenik ter poišči enoto 2.2. 

3) Reši nalogo 1 (oglej si filmček in izberi ustrezen odgovor). 

4) Reši nalogo 2 (sestavi besede in se preveri). 

 

5) Odpri interaktivni delovni zvezek ter poišči enoto 2.2. 

6) Reši nalogo 1a (skušaj besede postaviti na ustrezno mesto). Ne pozabi se preveriti.  

7) Reši nalogo 2 (besede postavi v ustrezen nahrbtnik) ter iz naloge oblikuj tudi zapis v zvezek pod 

naslov Die Schulsachen – šolske potrebščine. Fotografijo zapisa oddaj v spletno učilnico, na 

kanal ali na elektronski naslov mojca.2906@yahoo.de  

8) Rešite nalogo 1b (podčrtaj besede z ustrezno barvo). Ne pozabi se preveriti.  

9) Rešite nalogo 3 (kaj se nahaja na slikah). Ne pozabi se preveriti.  

10) Reši nalogo 4 (kaj potrebujeta Jan in Alicia). Ne pozabi se preveriti.  

DOP SLJ 

Dragi učenci, 
pomoč in navodila za delo te čakajo v spletni učilnici. 
 

1. DKE 

V spletni učilnici te čakajo navodila za utrjevanje poglavja o človekovih pravicah in navodila za 

pripravo izdelka za oceno. 

Utrjevanje 

Navodila za izdelek  

https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y86tqcxam92 

 

 

2. NAR 

https://www.loom.com/share/bcd3facdd6f14a2bbd0fa4bb64ebe8bd
https://www.loom.com/share/bcd3facdd6f14a2bbd0fa4bb64ebe8bd
https://www.loom.com/share/bcd3facdd6f14a2bbd0fa4bb64ebe8bd
mailto:mojca.2906@yahoo.de


tokrat imaš priložnost, da se preizkusiš v vlogi samostojnega raziskovalca/raziskovalke. 

V spletni učilnici te čaka navodilo za PROJEKTNO NALOGO – Trdota voda.  

Projektna naloga bo ocenjena po kriterijih ocenjevanja, ki so v tvojih navodilih.  

Rok oddaje je 22. maj. 

Če imaš težave z vstopom v spletno učilnico, mi piši na doroteja.smej@gmail.com. 

3. RU 

Pošlji mi še enkrat mail naslov s katerim se boš prijavil v aplikacijo ZOOM, da lahko naredimo nato 

razredno uro preko spleta. 

Naknadno vam na maile, ki jih pošljete, posredujem vabilo na spletno srečanje! 

Če imaš težave kako urediti mi lahko pišeš. 

4. SLJ 

Ves čas šolanja na daljavo smo se ukvarjali s književnostjo, sedaj je čas, da ponovno presedlamo na 

slovnico. 

Še prej pa vas čaka poustvarjanje. 

Pridružite se mi. 

5. TJA 

1) Najprej si preglej domačo nalogo od včeraj v delovnem zvezku (naloge 24, 25, 26, 27 in dodatni 28, 

29) na spodnji spletni povezavi (stran 25 in 26 v rešitvah). 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/ 

2) Nato si v zvezku na glas preberi vse države in pripadajoče narodnosti. 

3) Sedaj pa še malo več utrjevanja besedišča držav in narodnosti. Odpri učbenik ali spletni učbenik na 

strani 111  https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/111.html in pisno v zvezek reši nalogo 4a. Učenci z DSP 

in ISP rešite 5 primerov. 

Primer: The first stamp is from Australia. It’s Australian. 

4) Nato nadaljuj v učbeniku na strani 112 https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/112.html  in reši nalogo 5. 

Pomagaj si s svetovnim spletom, da lažje ugotoviš, od kod izvirajo stvari. Spodaj imaš dva primera. 

Učenci z DSP in ISP rešite polovico primerov. 

Primera: 

I think Matryoshkas come from Russia. They are Russian. 

I think the Eiffel Tower comes from France. It is French. 

5) Za konec pa še klik na interaktivne vaje https://www.thatquiz.org/sl/practicetest?1y58faoz831a, kjer 

boš zvadil/a države in narodnosti še na zabaven način. 

6. SPH 

mailto:doroteja.smej@gmail.com
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Počasi bo potrebno zavihati rokave in se spoprijeti z nalogo za oceno. Objavljena je v spletni učilnici. 

Za dodatno pomoč sem na voljo. 

7. SPH 

Glej 6. Ura. 


