
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 

V preteklem tednu ste podrobneje spoznali lastnosti paralelograma ter ponovili, kaj 

velja za pravokotnik in kvadrat. Danes pa boste spoznali, kaj je to romb in njegove 

lastnosti. 

2. SLJ 

Dragi sedmošolci/drage sedmošolke, 

zadnje tri ure so bile namenjene delu z besedilom in spoznavanju značilnosti   opisa 

življenja ljudi v dani državi ali skupnosti. Današnjo uro bomo ponovili značilnosti 

povedi in spoznali, v čem se poved razlikuje od STAVKA. 

Pridružite se mi v spletni učilnici. 

 

3. GEO 

Napiši nov podnaslov in reši naloge oziroma naredi zapiske.  

Pomagaj si z učbenikom in atlasom – strani so navedene.  

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI AZIJE (U 111 - 114) 

1. Kateri deli Azije so gosto naseljeni?  U 111 in A 90 
2. Kateri deli Azije so redko naseljeni? 
3. Kateri je eden največjih problemov v revnem delu azijskih držav. Opiši ta problem.  
4. Kaj je demografska eksplozija? 
5. Pripadniki katere rase prevladujejo v Aziji? A 181 
6. Katerim veram pripada prebivalstvo Azije? U 112 
7. Katere jezike govorijo v Aziji?  A 181 
8. Katere so gospodarsko najmanj in katere najbolj razvite države v Aziji? U 113 
9. Delitev Azije – pobarvaj zemljevid na strani 126 v delovnem zvezku enako kot je 

pobarvan zemljevid v učbeniku str. 114. 
 
4. NAR 

Dragi učenci in učenke, 
 
pred nami je še zadnje poglavje: Vplivi človeka na naravo (ekologija).  
Navodila za delo te čakajo v spletni učilnici. 
 
22. maja je zadnji datum za oddajo projektne naloge. Rezultate poskusa oddaš že 
prej, najpozneje do 19. maja. 
 

5. NAR 



Glej 4. Ura. 

 

7.NI1  

V tem tednu bomo vadili besedišče šolskih potrebščin. Ko rečem, da vadimo 

besedišče, to v nemščini VEDNO pomeni skupaj s členom, torej DER, DIE, DAS ali 

pa EIN, EINE, tako kot smo si pogledali v filmčku prejšnjo uro.  

 Za uvod se prijavite v https://www.irokusplus.si/, poiščite komplet Maximal 1, 

izberite interaktivni delovni zvezek, ter ponovno (za vajo seveda) rešite nalogi 

2 in 3 v poglavju 2.2 (glej sliko spodaj). Ne pozabite se pri vsaki nalogi tudi 

preveriti.  

 

 

 

 

 Novo besedišče je vedno potrebno tudi vaditi. Za vas sem kreirala kartice za 

učenje ter nekaj iger, ki vam bodo v pomoč. Obiščite povezavo: 

https://quizlet.com/join/DAk6txpks Na spletni strani si lahko ustvarite račun 

(glej moder kvadratek na levi strani) in tako omogočite meni, da spremljam vaš 

napredek. Ni pa potrebno.  

 Kartice za učenje in  

igre najdete tukaj.  

 (klikni) 

 

 

 

 

 

 

Sedaj nadaljuješ po levem zavihku.  

 LEARN  

 WRITE  

 SPELL 

Tukaj so kartice namenjene učenju 

in ponavljanju. Če stisneš na kartico 

vidiš prevod.  

Če stisneš spodaj na puščico se 

pomakneš na naslednjo besedo.  

https://www.irokusplus.si/
https://quizlet.com/join/DAk6txpks


 TEST 

 MATCH: igra spomina 

 GRAVITY: igra gravitacije 

 Iz posamezne aktivnosti se nazaj vračaš levo zgoraj, kjer piše BACK.  

 

 

 Z igrami pa še nismo končali. Še nekaj jih imam na zalogi. Najdete jih 

tukaj: https://learningapps.org/watch?v=pzv4hdagc20  

 

 Tako. Zdaj pa le še zadnja stopniška pred ciljem. Obiščite spodnjo 

spletno stran in rešite kratek test za ponavljanje. Rezultate vam 

sporočim v ponedeljek, 25. 5. 2020. Do takrat ga je potrebno tudi 

oddati.  

 https://www.testportal.net/test.html?t=fgU4VYeykjez  

 

 

 

 

https://learningapps.org/watch?v=pzv4hdagc20
https://www.testportal.net/test.html?t=fgU4VYeykjez

