
1. TJA 

1) Najprej si preglej naloge v delovnem zvezku, ki si jih reševal/a v sredo. Rešitve so 

na straneh 27, 28, 29 in 30 na spodnji spletni povezavi. 

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

SEDAJ SLIKAJ STRANI 117 IN 125, KI SI SI JIH PREGLEDAL/A IN MI JIH 

POŠLJI PREKO POGOVORA Z UČITELJEM KAR PRI TEJ URI. 

2) Danes začnemo z obravnavanjem 5. lekcije, zato si v zvezek in slovar zapiši malo 

večji naslov UNIT 5 – LIFE IN THE FUTURE (ŽIVLJENJE V PRIHODNOSTI).  

3) Odpri spletni učbenik na stran 120 in poslušaj besedilo LIFE IN THE FUTURE – 

Will it be better or worse?  

https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/120.html 

4) Ko končaš s poslušanjem, še enkrat glasno preberi besedilo in reši nalogo 1 na 

strani 130 v delovnem zvezku. Pomagaj si z besedilom v učbeniku. 

Po končanem delu si nalogo preglej po spletni povezavi pod točko 1 (stran 30 v 

rešitvah). 

5) V priponki te čakajo besede. Slovenskim besedam najdi ustrezne angleške. Če 

imaš možnost, si list natisni, drugače si besede prepiši v slovar. 

*** dodatna naloga DZ: stran 130/ 2 

2. SLJ 

Zdaj ste se že dobro seznanili z besedilom o Tuaregih,  nomadih, ki so v svojem srcu 
ostali do današnjih dni zelo preprosti, saj še vedno živijo v skladu z zakoni narave, ne 
načrtujejo svoje prihodnosti, temveč živijo za sedanjost.  

Danes bomo se ukvarjali še z nalogami, vezanimi na besedilo. Natančnejša navodila 
pa vas čakajo v spletni učilnici. 

3. TIT 

Današnji dve uri tehnike in tehnologije sta namenjeni spoznavanju znanosti preko 

digitalne tehnologije. 

Pri analiziranju seminarskih nalog, so se pokazale težave z obvladovanjem in 

uporabo aplikacij in podatkov na spletu. 

Cilj:  preko digitalnega učenja spoznavati in ob uporabljati ponujene aplikacije za  

odkrivanje področja znanosti, ki te zanimajo. 

https://touchstone.si/index.php/downloadable/download/sample/sample_id/63/
https://touchstone.si/ucbeniki/ts7/120.html


Poglej v spletno učilnico, kjer te čakajo natančnejša navodila in se podaj na 

raziskovalno pot!  

4. TIT 

Glej 3. Ura. 

5. MAT 

V preteklih dveh urah ste spoznavali paralelogram, danes pa boste ponovili znanje, ki 
ste ga usvojili lani. Ponovili boste lastnosti pravokotnika in kvadrata. 
V spletni učilnici vas čakajo navodila za delo 
 

6. ONA/ŠZZ 

ONA 

ker še vedno ostajamo doma, vas vabim na virtualno ekskurzijo po Mozirskem gaju in 

Arboretomu Volčji potok. Udeležili se bomo tudi virtualnega izleta v živalski vrt 

Ljubljana. 

Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici ONA. Nalogo oddaj do naslednje ure. 

ŠZZ 

Navodila so v spletni učilnici. 

7. ONA 

Glej 6. Ura. 


