
0. DOP TJA 

V spletni učilnici eAsistenta najdeš rešitve nalog od prejšnjič in nove naloge za utrjevanje slovničnih 

struktur in besedišča enote 4. 

1. MAT 

Vabljeni v spletno učilnico, kjer vas čakajo navodila za delo v današnji uri. Spoznali boste, kaj je to 

paralelogram ter odkrivali njegove lastnosti. 

2. GEO 

VZHODNA EVROPA IN SEVERNA AZIJA – UTRJEVANJE 

1. Preveri, če imaš rešene vse naloge v DZ od strani 93 do 98 in reši manjkajoče naloge. 

2. Pisno v zvezek reši vprašanja za ponavljanje iz DZ, str. 99 (zeleni trak PONOVI). Odgovarjaš v 

celih povedih ali prepišeš vprašanja.  

3. V spletni učilnici te čakajo naloge za preverjanje znanja. 

 

3. NAR 

Prvo uro bomo izvedli preko ZOOMa. Namen je, da v živo pregledamo navodila za projektno nalogo 

Trdota vode. Navodila za vstop in povezava te čakajo v spletni učilnici. 

Drugo uro boš spoznal Invazivne vrste rastlin in živali. Navodila za izvedbo te čakajo v spletni 

učilnici. 

4. TJA 

1) Zadnje ure si spoznal/a besedišče povezano z državami in narodnostmi. Hitro odpri zvezek in še 

enkrat na glas preberi vse države in narodnosti. Sedaj si preglej nalogi 4a in 5 iz učbenika na 

naslednji spletni povezavi (stran 15 v rešitvah). 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/2/ 

2) Danes boš malo bolj natančno spoznali Veliko Britanijo  - Great Britain. Pri geografiji ste že verjetno 

govorili o razliki med Veliko Britanijo in Združenim kraljestvom. Če še niste, pa odpri spletni učbenik 

https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/115.html na strani 115 in si preberi besedilo pod EXTRA READING.  

Kot si lahko prebral/a, moramo ločiti med štirimi imeni in sicer THE BRITISH ISLES (BRITANSKO 

OTOČJE), THE UNITED KINGDOM (ZDRUŽENO KRALJESTVO), GREAT BRITAIN (VELIKA 

BRITANIJA), ENGLAND (ANGLIJA).  

3) Sedaj odpri delovni zvezek na strani 118 in reši nalogo 2a. Najprej se preizkusi v kvizu. Če 

odgovorov ne poznaš, pa preberi besedilo pod kvizom in potem reši kviz.  

Nekaj besed, ki jih mogoče ne poznaš in ti bodo v pomoč pri branju: consist of (sestavljati), include 

(vključevati), average annual temperature (povprečna letna temperatura), enormous (ogromen), 

accent (naglas). 

Nadaljuj z nalogo 2b, kjer postaviš vprašanja k danim odgovorom. Učenci z DSP in ISP lahko to 

nalogo izpustite. 

4) Za zaključek pa si v učbeniku na strani 116 poglej slike zastav in preberi nekaj o simbolih (narodnih 

rožah) Združenega kraljestva. 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/2/
https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/115.html


Naslednjič dobiš zapis za v zvezek. 

5. NAR 

Glej 3. Ura. 

6. / 

7. NI1 

Navodila so v spletni učilnici. 


