UČENCI 8. RAZREDA: V PONEDELJEK imaš na urniku:
RU

DRU

SLJ

GOS

GOS

MAT

ŠPO

Z DELOM ZAČNI ČIM BOLJ ZGODAJ, DA TI BO OSTALO ČIM VEČ PROSTEGA ČASA.

Razredničarko lahko pokličeš od 10.00 – 13. 00. V primeru, da ne pokličeš, te po
13. uri pokliče razredničarka, da vidi kako in koliko si opravil s šolskim delom.
Vrstni red predmetov si lahko zamenjaš, glej pa, da boš isti dan opravil vse.
-

RAZREDNIKOVA URA
Poslušaj vsaj ena poročila (NOVICE, 24-ur …) na televiziji, ki poročajo o aktualnih
dogodkih v dnevu. Pogovori se starši o tem.
DRUŽBOSLOVJE 8

V zvezek zapiši naslov GOSPODARSTVO VZHODNE EVROPE. Besedilo prepiši in dopolni v zvezek
manjkajoče besede. Pomagaj si z učbenikom. Ob koncu reši preverjanje znanja,

GOSPODARSTVO VZHODNE EVROPE
TUNDRA
- Gojenje severnih _________________
TAJGA
- g__________________,k______________________, r____________, ječmen,
o____________, g___________________, p_______________________
STEPA
- pogoj za k________________
-

p________________, sladkorna p_______, s_____________

URAL
-

najbolj bogata z naravnimi viri na svetu (rudna bogastva)
b_______________
ž_______________
p_______________

INDUSTRIJA – ob večjih m____________, rekah
-

tovarne strojev, ž_____________ industrija, k____________ industrija,
a_______________ industrija

-

p_______________

-

n_______________

-

z_______________ p___________ (po plinovodih speljan tudi v Srednjo in
Zahodno Evropo)

V zvezek prepiši vprašanje in odgovore:

Naštej države Vzhodne Evrope.
______________________________________________________________________
Meja med Evropo in Azijo:
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Največja država na svetu___________________________
Največja evropska reka ____________________________
Največje slano jezero na svetu ______________________
Podnebje je ___________________________
Kmetijstvo: p________________, s________________ pesa, s________________,
k________________
Živinoreja: g_______________, p___________________
Obkroži države Vzhodne Evrope!
Slovenija

Slovaška

Norveška
Belorusija

Rusija

Moldavija

Danska

Nemčija
Litva

Španija

Islandija

Ukrajina
Italija

Avstrija

Švedska

Napiši rastlinske pasove v Vzhodni Evropi (kako si sledijo od severa navzdol)!
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Obkroži ali je trditev pravilna ali napačna?
Belorusija je največja država na svetu.

DA

NE

Glavno mesto Rusije je Minsk.

DA

NE

V Vzhodni Evropi so 4 države.

DA

NE

Ob obali Črnega morja je sredozemsko podnebje.

DA

Za celinsko podnebje so značilne mrzle zime in topla poletja.

DA

NE
NE

Reka Ural je največja evropska reka.

DA

NE

V tajgi rastejo smreka, hrast, kostanj.

DA

NE

SLOVENŠČINA

GOSPODINJSTVO
Praktično delo:
PRIPRAVI PALAČINKE PO SPODNJEM RECEPTU. OB KONCU V ZVEZEK PREPIŠI SPODNJI LIST
IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA.

MATEMATIKA
Danes boš ponovil nekatere stvari, ki si se jih naučil že v nižjih razredih.
POTREBOVAL boš ZVEZEK in UČBENIK ZA MATEMATIKO.
Oglej si sličice spodnje sličice in ugotovi, kaj merimo in s čim?

Zapiši v zvezek:

Merimo dolžino, maso, čas, ploščino in prostornino.
MERJENJE DOLŽINE
Merimo dolžino, širino in višino.
Merimo s pripomočki:
ŠIVILSKI METER,
RAVNILO,
IZVLEČNI METER,
MIZARSKI METER,
METRSKA PALICA
Merske enote so:
• kilometer (km),
• meter (m),
• decimeter (dm)

•
•

centimeter (cm)
milimeter (mm).

Nariši tabelo:

PRETVARJANJE MERSKIH ENOT - dolžina
∙ 1000

∙10

∙10

∙10

DODAJAMO NIČLE

km m dm cm mm
:1000 :10

:10

:10

ODVZAMEMO NIČLE

Oglej si razlago v DZ. str 43. v 1. nalogi na str. 144 namesto učilnice meri kuhinjo ali
dnevno sobo.
Reši naloge od str. 145 – 146. Če kaj ne znaš, pokliči učiteljico. Ko bodo naloge rešene,
poslikaj in pošlji sliko učiteljici.

ŠPORT
Poglej v PRILOGO - navodila za izvajanje športih aktivnosti vaših učiteljev

