
1. TIT 

V prejšnjih dveh urah si se spoznaval z uporabo aplikacije MOZAIK. Današnji dve uri 

tehnike in tehnologije sta namenjeni poglabljanju znanj o električni energiji. V 

aplikaciji Mozaik razišči delovanje: 

a) jederske elektrarne, 

b) električnega avtomobila. 

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

odkrivanje področja znanosti. 

Preko sporočil pošlji kratke zapise (vsaj 5 povedi) o obeh vsebinah.  

2. TIT 

Glej 1. Ura. 

3. GEO 

Nalogo boš reševal/a s pomočjo delovnega zvezka in učbenika. Strani so zapisane v 

oklepaju.  

1. Reši naloge v delovnem zvezku, str. 114 – 117.  
(Starostna piramida prikazuje na eni strani število moških, na drugi strani število 

žensk po posameznih letih starosti – torej spodaj odčitamo, koliko je deklic ali 

fantov, v starosti od 10 do 14 let. Tam, kjer je piramida širša, tistega prebivalstva 

je več). 

2. S kakšnimi težavami glede prebivalstva so se v preteklih desetletjih ubadali na 
Kitajskem? (DZ, str. 115) 

3. Kateri del Kitajske je gosto poseljen, kateri je redko? (zemljevid v DZ, str. 116) 
4. S katerimi kmetijskimi dejavnostmi se ukvarjajo v gorati notranjosti V Azije? (U 

115, spodaj, prvi odstavek) 
5. Kdo so nomadi? Kakšen je njihov način življenja? 
6. S katerimi kmetijskimi dejavnostmi se ukvarjajo  v nižinskem in obalnem 

območju? (U zadnja vrstica 115 in zgoraj 116). 
7. Naštej najpomembnejše kmetijske pridelke na Kitajskem.  

 
4. ŠPO 

1. Uvodni del (šola teka na mestu in dinamične raztezne vaje) 

- vsako vajo izvajate približno 30 sekund, 

- šola teka (tek, nizki skiping, visoki skiping, zametavanje, striženje, enonožni poskoki 
po levi nogi, enonožni poskoki po desni nogi), 

- dinamične raztezne vaje (kroženja; z glavo, z rameni, v bokih, s koleni, z gležnji in v 
zapestjih. Odkloni, predkloni in zakloni). 

 

2. Glavni del: koordinacija in hitrost nog v koordinacijski/hitrostni lestvi. 



Najprej si na tla označi koordinacijsko lestev (slika). Lahko jo narišeš s kredo, jo 
oblikuješ z vrvico itd. V kolikor nimaš 9m prostora, jo primerno skrajšaj. 

Oglej si video na povezavi:  

15 Fast Footwork Exercises | Increase Your Foot Speed With These Speed Ladder 
Drills 

 

 

Vsako vajo opravi 4x. Prva izvedba naj bo počasnejša, da se gibanja pravilno naučiš. 
Zadnje tri ponovitve poskušaj vajo izvesti najhitreje kar lahko. Seveda pa mora 
gibanje ostati pravilno! 

 

3. Zaključni del: raztezne vaje (slika) 
 
Opravi vse vaje na sliki. Vsak položaj zadrži približno 30 sekund. Kjer je potrebno 
opravi vajo z levo in desno roko/nogo. 
 

 
 

5. MAT 

V spletni učilnici prevzamite naloge za utrditev in preverjanje znanja. 

6. ONA /ŠZZ 

https://www.youtube.com/watch?v=tMY5Cj39xN8
https://www.youtube.com/watch?v=tMY5Cj39xN8


 

ONA 

Dragi učenci in učenke izbirnega predmeta ONA, 
 
ker naš šolski vrtiček sameva, bomo sadili in sejali kar na domačem.  
Na naših vrtovih in balkonih imamo različno veliko prostora, zato se je potrebno 
znajti. V spletni učilnici sem pripravila nekaj zanimivih idej za izvedbo današnje 
naloge. 
 

ŠZZ 

Navodila so v spletni učilnici. 

7. ONA 

Glej 6. Ura. 


