
 

 

 

Dragi šestošolci! 

Vkorakali smo že v osmi teden učenja na daljavo. Ker smo se že vsi lepo privadili in smo kar 

vešči mnogih računalniških trikov, nam seveda delo in učenje gresta že dobro od rok. Kako pa 

kaj skrbite za svoje zdravje. Srčno upam, da ste še vsi zdravi in polni energije ter elana.  

In kaj bomo počeli v osmem tednu učenja na daljavo. Pa poglejmo. 

NAVODILA ZA DELO 

Od 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020 (2 šolski uri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošiljam vam lepe in prijazne pozdrave ter vam želim, da se uspešno učite in pripravite na 

ocenjevanje znanja.  

Učiteljica Jožica Tratar 

 

Osnovna šola Šalovci 
Šalovci 172 

9204 Šalovci 

Telefon: 559-80-10 

Faks: 559-80-11 

E-pošta: o-salovci.ms@guest.arnes.si 

Splet: www.os-salovci.si 

 

1. 2. Ura/ SREDA, PETEK: Ocenjevanje znanja 

Ker bomo v tem tednu ocenjevali vaše znanje, vam še naprej toplo priporočam, da si ogledate naslednje spletne 

portale, kjer si boste učno snov prejšnjih poglavij še bolj utrdili, saj so prikazani zelo nazorni posnetki in 

razlage. Vsekakor pa si pri učenju pomagate tudi z nalogami, ki smo jih reševali pri preverjanju prejšnji teden. 

http://www.facka.si/gradiva/geo/gibanje_Zemlje/index.html 

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

http://www.facka.si/gradiva/geo/azija/casovni_pasovi.html 

http://mb.ipaslovenija.org/vzhod%20zahod%20sonca/Astronomija/cas_svet.htm 

http://www.qlock.com/time/ 

https://www.youtube.com/watch?v=57lF41OpaDE 

 

Vsak izmed vas bo predstavil še značilnosti izbrane celine oz. kontinenta: 

Živa – Avstralijo 

Katarina – Severno Ameriko 

Mitja – Južno Ameriko 

Dan – Evropo 

Jernej – Azijo 

Navodilo za predstavitev: razložite kakšna je razčlenjenost obal izbrane celine (ali ima otoke in polotoke), 

imenujete večje otoke in polotoke, ki spadajo k posamezni celini. Razložite, kakšno je površje (gorato, 

hribovito, nižinsko…) in imenujete večje pokrajinske enote (npr. Himalaja, Panonska nižina, 

Amazonsko nižavje…). Seveda si pri tem obvezno morate pomagati z atlasom. 

Kriterije za ocenjevanje predstavitve sem vam že poslala na vaše elektronske naslove. 

 

Predstavitve in ustno ocenjevanje bomo  izvedli v sredo, 20.5.2020 ob 10. uri in v petek, 22.5.2020 ob 12. 

uri preko aplikacije Zoom, kot smo se že predhodno dogovorili.  
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