
9. Teden 18.5.- 22.5.2020

7. razred   GEOGRAFIJA anja.rajh@guest.arnes.si

Še vedno  mi nekaj učencev  ni poslalo vsega oz. vsaj polovico tedenskih nalog,  zato 
bodo pri ocenjevanju ob 1 ali celo 2 točki. Da pridobite vsaj 1 točko od dela na 
daljavo, mi  pošljite fotografije strani v zvezku in nalog iz DZ za nazaj, obvezno do 
petka, 22.5.  na moj e-naslov!   Na to, da mi morate oddajati  naloge in zapiske 
sproti, sem vas opozorila vsak teden v navodilih, zamudnike pa tudi  preko e-
pošte.
V primeru, da ne boste pozitivno ocenjeni po kriterijih ocenjevanja na daljavo, boste 
snov 2. ocenjevalnega obdobja vprašani v šoli po 25.5.2020 

Kdor bo pridobil negativno oceno (upam, da se to ne bo zgodilo), bo moral ustno 
popravljati negativno oceno iz snovi 2. ocenjevalnega obdobja  preko videokonference
oz. v šoli po 25.5. V primeru, da bi želel kdo pridobljeno oceno  izboljšati, bo v 
dogovoru  možno tudi ustno ocenjevanje iz snovi 2. ocenjevalnega obdobja

Točke od preverjanja znanja  izveste do konca tedna preko e- pošte.

Če ima kdo težave pri geografiji, sem na voljo za dopolnilni pouk ob 
ponedeljkih  od 8.00 do 9.00. Najprej mi pošlji svoja vprašanja na moj e-
naslov,  lahko se zmeniva tudi za pogovor.

Ta teden bosta uri namenjeni Površju Azije

 v učbeniku na straneh 74-75  si preberi besedilo in poglej slike in 
fotografije. Potem razišči  zemljevid površja Azije v učbeniku

 poglej si filmček o puščavah na irokus.si 

https://folio.rokus-klett.si/?credit=RSV7UC&pages=76-77 

  v zvezek zapiši velik naslov  Površje Azije U str. 74-75

 v zvezek si prepiši povzetek pod točko 1, nato izpiši  izpiši- 2. gorovja,
3. stara višavja, 4. nižavja 5. puščave in 6. reke in vse poišči na 
zemljevidu

 reši stran iz dz- printscreen spodaj

- spodaj imaš nekaj fotografij presežnikov kontinenta Azije-prepiši si jih  v 
zvezek, predvsem pa občuduj fotografije

To je vse za ta teden. Vzemi si čas za sprostitev, sprehode, športne aktivnosti. 
Učiteljica Anja Rajh

https://folio.rokus-klett.si/?credit=RSV7UC&pages=76-77


printscreen si lahko shraniš v poseben word dokument- ležeča postavitev strani
in ga nato stiskaš, lahko mi pišeš in ti ga pošljem.














