
1. TIT 

V spletni učilnici eAsistenta boš našel/našla analizo opravljene seminarske naloge oz. navodila za 

dopolnitev. 

2. TIT 

Glej 1. Ura. 

3. GEO 

Napiši nov podnaslov in odgovori na vprašanja (ali naredi zapiske po svoje in so ti to ključne besede): 

GOSPODARSTVO VZHODNE EVROPE IN SEVERNE AZIJE 
1. Kje so najboljše možnosti za kmetijstvo? (U 103, A 93) 
2. Naštej kmetijske pridelke (U 103, A 85) 
3. Kateri dve državi imata največ obdelovalnih površin? (A 85 in 93) 
4. S kakšnimi težavami se je ukvarjalo kmetijstvo v času Sovjetske zveze? (U 103) 
5. Ugotovi, katera država ima največ naravnih bogastev (U 104 – karta, A 85, 96) 
6. Naštej naravna bogastva, ki jih ima Rusija (A 97) 
7. *Zakaj ne izkoriščajo vseh naravnih bogastev? 
8. Kakšna industrija je nastala ob nahajališčih rude?  (U 104, A 96) 
9. S kakšnimi težavami se danes ukvarja industrija?  (104) 
10. Kako industrija vpliva na okolje?  (U105) 
11. *Zakaj so reke v Ruskem nižavju gospodarsko pomembne, Sibirske reke pa ne? 

 
4. ŠPO 

UVODNI DEL  

 sklop 20 vaj za celo telo, 

 vaje izvajaš na mestu, 

 vsako vajo ponoviš 8 – 12 krat, brez odmorov, 1 serijo. 

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

GLAVNI DEL 

Trening gibljivosti 

Pripravi si miren prostor za vadbo,  zelo primerna je tudi podloga  oz. prostor uredi tako, da ti ustreza. 

 

Pri izvajanju vaj bodi natančen/a in ne hiti. 

https://www.youtube.com/watch?v=v0O8O48Qkgo 

 

 

ZAKLJUČNI DEL 

Enostavne jogijske vaje, ki poženejo energijo po telesu in te pripravijo za dan. 

https://www.youtube.com/watch?v=CGioDVduOQw
https://www.youtube.com/watch?v=v0O8O48Qkgo


 

https://www.youtube.com/watch?v=mOdP3FdFM1A 

 

5. MAT 

Navodila najdeš v spletni učilnici. 

6. ONA/ŠZZ 

ONA 

tokrat se bomo podali v skrivnostni svet ČEBEL in čebelarstva. 

V spletni učilnici te čaka predstavitev gradiva o biologiji čebelje družine, razvoja, delitve dela v 

čebelji družini, prehrane čebel, nastajanja medu, anatomije čebele.  

Poglej predstavitev, nato pa se odpravi v naravo oziroma na domače dvorišče, opazuj čebele, 

spremljaj njeno gibanje. Opazuj, kam se čebeli nabere cvetni prah. Po sprehodu si privošči kruh z 

medom in razišči, kako čebele naredijo med. 

V spletni učilnici oddaj dokazila za opravljeno aktivnost.  

 

ŠZZ 

Navodila najdeš v spletni učilnici. 

7. ONA 

Glej 6. ura 

https://www.youtube.com/watch?v=mOdP3FdFM1A

