
 
Napotki za učenje na daljavo 
 
Predmet: GEO 
Razred: 7.  
16. 3. - 20. 3. 2020 
 
7. a:  
Učenci v SDZ preberete besedilo na str. 110-111 (podnebje in rastlinstvo Azije), podčrtate bistvene pojme, rešite vse naloge v SDZ na str. 
112, s pomočjo aktivacijske kode (prva stran učbenika) pogledate vse kratke filme na iRokusu in rešite morebitne spletne naloge na iRokusu 
ter jih s pomočjo rešitev pregledate. 
 
7. b:  
Učenci v SDZ rešite naloge na str. 100-101 (Evropa še enkrat na kratko) in v zvezek odgovorite na vprašanja na str. 101. 
Učenci v SDZ preberete besedilo na str. 106-108 (površje Azije), podčrtate bistvene pojme, v Atlasu poiščete naravne enote, rešite nalogo 
1c in 1č na str. 108, s pomočjo aktivacijske kode (prva stran učbenika) rešite spletne naloge ter jih s pomočjo rešitev pregledate. 
 
7. c:  
Učenci v SDZ preberete besedilo na str. 114-117 (prebivalstvo Azije), podčrtate bistvene pojme, rešite vse naloge v SDZ, s pomočjo 
aktivacijske kode (prva stran učbenika) pogledate vse kratke filme na iRokusu in na iRokusu rešite spletne naloge ter jih s pomočjo rešitev 
pregledate. 
 
7. d in 7. e:  
Učenci v SDZ preberete besedilo na str. 106-109 (površje Azije), najdete naravne enote v Atlasu sveta (splošna karta celotne Azije), 
podčrtate bistvene pojme, rešite vse naloge v SDZ, s pomočjo aktivacijske kode (prva stran učbenika) pogledate vse kratke filme na iRokusu 
in na iRokusu rešite spletne naloge ter jih s pomočjo rešitev pregledate. 
 
 

 
Predmet: GEO 

Razred: 7.  

2. teden: 23. – 27. 3. 2020 

 

Dragi sedmošolci, 

upam, da ste zdravi in da si doma uspete dobro organizirati čas za šolsko delo in druge dejavnosti. Prejšnji teden smo imeli prekrasno vreme 

in verjamem, da šole niste pogrešali preveč. Da boste lahko nadaljevali potovanje po Aziji, sem vam za drugi teden samostojnega dela 

pripravila nekaj opornih točk. V primeru, da imate kakršnekoli težave ali vprašanja (tudi iz snovi prejšnjega tedna), se lahko obrnete name na 

elektronski naslov brigita.gregorciclenarcic(at)oslag.si.  

Na začetku za vse, ki vam ni uspelo dostopiti do spletnega samostojnega delovnega zvezka, posredujem navodila za uporabo tega na spletni 

strani www.iRokus.si 

Postopek prijave/registracije: Ker na portal dostopate prvič, kliknite na polje Registracija in vnesite zahtevane podatke (ob soglasju staršev). 

Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški račun. Na portalu dodate gradiva v svojo iZbirko s klikom na gumb Dodaj brezplačna gradiva. 

V levem stolpcu izberete predmet, na desni pa nato gradivo, ki ga potrebujete. 

Primer: v levem stolpcu izberete predmet Geografija in nato na desni gradivo Raziskujem stari svet 7, samostojni delovni zvezek. Izbrano 

gradivo vam je potem na voljo v vaši iZbirki. Priporočam uporabo brskalnika Mozilla Firefox. 

Želim vam zdrav in uspešen teden. Srečno! 

Navodila po oddelkih:  

7. a:  

Učenci v Samostojnem delovnem zvezku na str. 114-117 (prebivalstvo Azije): 

- preberete besedilo in podčrtate bistvene pojme,  
- rešite naloge št. 1 do 5 in jih preverite s pomočjo rešitev (na koncu vseh navodil),  
- pogledate vse štiri kratke filme (str. 114-115) na spletni strani www.iRokus.si 
- na www.iRokus.si rešite spletno nalogo Prebivalstvo Azije (str. 116) in jo s pomočjo rešitev pregledate. 
 

Kdor želi, lahko prebere besedilo in rešuje naloge na naslednji povezavi. 

  

http://www.irokus.si/
http://www.irokus.si/
http://www.irokus.si/
http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/prebivalstvo/prebivalstvo.html


 
 

7. b:  

 

Učenci v Samostojnem delovnem zvezku na str. 106-109 (površje Azije): 

- ponovno preberete besedilo, 
- v Atlasu sveta na splošni karti celotne Azije najdete naravne enote, ki so napisane v nalogi 1 a na str. 108, 
- rešite naloge št. 1 a, b, 2 in 3 in jih pregledate s pomočjo rešitev (na koncu vseh navodil), 
- na www.iRokus.si rešite spletni nalogi Površje in reke Azije ter Morja, otoki, polotoki Azije (str. 108) in ju s pomočjo rešitev pregledate. 

 

Kdor želi, lahko prebere besedilo in rešuje naloge na naslednji povezavi. 

 

7. c:  

Učenci v Samostojnem delovnem zvezku na str. 118-121 (Verstva sveta): 

- preberete besedilo in podčrtate bistvene pojme,  
- rešite naloge na str. 120-121 in jih pregledate s pomočjo rešitev (na koncu navodil). 
 

Kdor želi, lahko reši naslednjo interaktivno nalogo in prebere več o verstvih Azije. 

Kogar zanima še več, lahko prebere besedilo in rešuje naloge na naslednji povezavi. 

  

7. d in 7. e:  

Učenci v Samostojnem delovnem zvezku na str. 110-112 (podnebje in rastlinstvo Azije): 

- preberete besedilo in podčrtate bistvene pojme,  
- rešite naloge št. 1 do 3 in jih preverite s pomočjo rešitev (na koncu navodil),  
- pogledate vse tri kratke filme (str. 110-111) na spletni strani www.iRokus.si 
- na www.iRokus.si rešite spletno nalogo Analiza klimograma Kalkute (str. 110) in jo s pomočjo rešitev pregledate. 

 

Kdor želi, lahko prebere besedilo in rešuje naloge na naslednji povezavi. 

 
 
  

http://www.irokus.si/
http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/reliefne_enote/reliefne_enote.html
http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/elementi/verstva_simboli.htm
http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/prebivalstvo/verstva.html
http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/prebivalstvo/prebivalstvo.html
http://www.irokus.si/
http://www.irokus.si/
http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/podnebje/podnebje.html


 
7. a – 7. e: REŠITVE NALOG, kot jih je pripravila avtorica samostojnega delovnega zvezka 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

V zvezi s pojmom »širjenje sodobnih pogledov« na življenje bomo več povedali, ko bomo spet skupaj. 


