
NAVODILA UČENCEM ZA SAMOSTOJNO DOMAČE DELO 

23. 3. – 27. 3. 2020 

Drage učenke in učenci. 

Med tokratnimi navodili za samostojno domače delo imate tudi povezave (bližnjice) do 

rešitev nalog v delovnih zvezkih.  

Naloge najprej rešite samostojno, ob uporabi učbenika, nato v rešitvah preverite pravilnost 

svojih odgovorov, da dobite povratno informacijo. 

Dodatno imate pri geografiji tudi povezavo na elektronski učbenik, kjer imate tudi naloge z 

možnostjo  preverjanja znanja. 

Zavedam se, da ste sedaj močno obremenjeni s šolskim delom in da veliko časa preživite za 

računalniki. Ne pozabite, da imate tudi pravico do igre, razvedrila…, kolikor pač dopušča 

trenutno stanje. 

Želim vam uspešno delo. V primeru vprašanj ali nejasnosti me pišite na elektronski naslov: 

ivan.hribersek@guest.arnes.si  

Vesel bom vaše pošte. Želim vam prijetne pomladne dni. Pazite na svoje zdravje.  

Če želite brezplačen dostop do E- gradiv (neobvezno) za ZGO 6. – 9. razred in DKE 7. in 8. 

razred na spletnih straneh: 

www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si (6.–9. razred) – morate se prijaviti z E naslovom in 

geslom).  

                                                                                                          Vaš učitelj: Janko Hriberšek, prof.  

ZGODOVINA 

6. razred:  

Učna tema: Človek raziskuje: prve znanosti in njihov začetek 

Učna enota: Medicina – kako večno živeti (učbenik str. 60 – 61). 

Delovni zvezek str. 28: rešijo naloge. 
Rešitve DZ: 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=648&file=1 

7. razred:  

Učna enota: Kaj se je dogajalo ob preseljevanju na vzhodnoalpskem prostoru  

(učbenik str. 98 – 100). 

Izdelajo miselni vzorec (v zvezek):  Nastala je Karantanija  

 

Delovni zvezek str. 76 – 77: rešijo naloge. 

Rešitve DZ: 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1023&file=1 
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8. razred: 

Učna enota: Uspehi in neuspehi nacionalnih gibanj v 19. stoletju (učbenik str. 95 – 97).  

 

Izdelajo miselni vzorec( v zvezek): Kako je nastala Avstro - Ogrska 

Delovni zvezek str. 65 – 66: rešijo naloge. 

Rešitve DZ: 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=1615&file=1 

 

9. razred: 

Učna enota: Državljanska vojna – spopad med Slovenci  (učbenik str. 107 – 109).  

Delovni zvezek str. 73 - 74: rešijo naloge 

Kratek povzetek snovi zapišite v zvezek 

Rešitve DZ: 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=5200&file=1 

 

GEOGRAFIJA 

6. razred: 

Učna enota: Lunin in Sončev mrk (učbenik str. 42 – 43). 

Oglejte si kratek film o Luninem mrku na spodnji povezavi: 

https://www.youtube.com/watch?v=AKK6Vsnk9eY 

Zapis v zvezek: Ponovi (učbenik str. 43), vprašanja in odgovore zapiši v zvezek. 

Rešitve DZ: 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=38&file=1 

7. razred:  

Učna enota: Vzhodna Evropa in Rusija: Naravne razmere se spreminjajo le na velike razdalje  

( učbenik str. 99 – 103). 

Zapis v zvezek:  

- Značilnosti podnebja v Vzhodni Evropi in Sibiriji 

- Rastlinski pasovi in raba tal v Vzhodni Evropi. 

Delovni zvezek str. 31: vaja 45., str. 33: vaja 47  

Rešitve DZ: 

https://issuu.com/zalozba_modrijan/docs/130926143453-343dd69b6cdc4ab7a79ddaedece17162 
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8. razred 

Učna enota: Severna Amerika: Ponavljanje in utrjevanje znanja 

DZ str. 21 – 29: rešijo preostale naloge.  

Rešitve DZ: 

https://issuu.com/zalozba_modrijan/docs/afrikainnovi-internet 

Učna enota: Latinska Amerika: Delitev in glavne skupne značilnosti Latinske Amerike 

(učbenik 78 – 80). 

Zapis v zvezek: Odgovori na vprašanja iz učbenika str. 80.  

Dodatno lahko uporabite elektronski učbenik na spodnji povezavi, str. 143 in z nalogami za 

preverjanje znanja str. 148, naloge 1-5. 

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2595/index.html 

 

 

9. razred: 

Učna enota: Ljubljanska kotlina(učbenik str. 105 - 108). 

Kratek zapis v zvezek, lahko miselni vzorec, ki naj vsebuje dele Ljubljanske kotline in vsaj eno 

geografsko značilnost vsakega izmed delov.  

Rešitve DZ: 

https://issuu.com/metkastuhec/docs/geografija_slovenije_dz_resitve 

Dodatno lahko uporabite elektronski učbenik na spodnji povezavi, str. 175 – 177, z nalogami 

za preverjanje znanja: 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2648/index4.html 
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DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 

 

7. razred 

Učna enota: Stanje človekovih pravic po svetu (učbenik str. 55 – 56).  

Samostojni delovni zvezek str. 72 – 73. 

Rešitve DZ: 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=24421&file=1 

Oglej si film na spodnji povezavi Infodrom: Mladi za človekove pravice 

https://www.youtube.com/watch?v=zYD_Tk2Eal8 

 

 

8. razred 

Učna enota: Slovenija – članica  mednarodnih organizacij: Organizacija združenih narodov – 

OZN  (učbenik str. 62). 

Samostojni delovni zvezek str. 77 – 78: rešijo naloge. 

Rešitve DZ: 

https://www.devetletka.net/index.php?r=downloadMaterial&id=31231&file=1 
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