
URNIK ZA POUK NA DALJAVO: 8. RAZRED, 3. TEDEN (30. 3.2020–3. 4. 2020) 

Pozdravljeni osmošolci! 

 
Spodaj je za vas zapisan urnik dejavnosti, ki jih boste opravljali v 3. tednu pouka na daljavo. Urnik se razlikuje od vašega običajnega 

urnika, saj v njem ni več toliko šolskih ur in na urniku tudi ni več vseh predmetov, ki jih imate sicer na vašem urniku.  

Dejavnosti bo v tem tednu manj, kar pomeni, da se od vas pričakuje, da tudi vse zastavljene dejavnosti naredite. Svetujem vam, da 

se urnika tudi držite in dejavnosti opravljate sproti.  

V tem tednu pričakujem, da uredite kakšne dejavnosti ali vsebine za nazaj.  

Podrobnejše opise dejavnosti boste prejeli za posamezne predmete tako, kot ste do sedaj, preko šolske spletne strani ali spletnih 

učilnic učiteljev. V kolikor pri delu s spletnimi učilnicami rabite pomoč, se obrnite name; pišite mi na elektronski naslov: 

rauterkarmen@gmail.com.  Novost v tem tednu je pa ta, da dejavnosti ne boste prejeli za cel teden naenkrat, ampak bodo objavljene 

sproti za vsak dan po predmetih. Zato je vaša naloga, da spremljate objave na šolski spletni strani vsak dan sproti, pregledate tudi 

vašo elektronsko pošto (navodila za delo bodo namreč objavljena vsak dan do 8. ure zjutraj).  

Če snovi ne razumete, ne čakajte in ne odlašajte predolgo, ampak se obvezno obrnite na učitelja, ki predmet poučuje, da vam snov 

razloži.  

 

URA PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK 

Skrb za osebno higieno: Ali si si danes že temeljito umil roke?  

Preden začneš z delom za šolo, za vsaj 10 minut prezrači prostor, v katerem boš delal za šolo. 

1.  

 

 

ZGO 

Uspehi slo. naroda v 

19. stoletju 

SLJ 

Ponovitev 

odvisnikov 

Voščilo 

Ogled poljudno-

znanstvene oddaje 

MAT 

Pravilni večkotniki 

GEO 

Avstralija – koralni 

greben, atol 

TJN 

Moj sanjski poklic 

2.  LUM TIT KEM 

Lastnosti kovin in 

nekovin 
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3.  TJN 

Dialogi o poklicih 

ANG 

Priprava na govorni 

nastop 

BIO 

Čutila – uvod v 

raziskovalno delo 

FIZ 

Merjenje ploščine 

 

ŠPORT: po opravljenem delu za šolo je čas za šport, torej po vsakih 45 minutah je čas za 15-20 minut športa. 

OPOMBE:  

Možnost opravljanja slovenske bralne značke preko Messengera (rauterkarmen@gmail.com).  
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