
UČENCI 8. RAZREDA: V PETEK imaš na urniku: 

TIT DRU TIT MAT ŠPO  

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 naloge. 

TIT 
 

Varnost pri delu 
 

Vsako leto pri TIT obnovimo pravila varnosti pri delu. Skušaj se spomniti pravil in reši delovni list.  
Če doma nimaš tiskalnika, vprašanja prepiši v zvezek in nanje odgovori. 

 

 

DRUŽBOSLOVJE 8 
 

Svetujem, da delo pri družboslovju opravite v tem tednu. Če česa v učni snovi ne razumeš, 

si označi v zvezku z vprašajem, da se bomo o tem lahko pogovorili in pojasnili v šoli. 

Pričakujem, da bo delo opravljeno v skladu z navodili. 

PREBERI UVOD V NOVO SNOV: 

 



 

 



 

 

 

 



V  zvezek prepiši spodnje besedilo: 

EVROPSKA UNIJA 

Osemindvajset evropskih držav, med njimi tudi Slovenija, je povezanih v skupnost držav z 

imenom EU. Države so se med seboj povezale, da bi boljše gospodarsko sodelovale in 

prerasle nasprotja med seboj. 

SIMBOLI EVROPSKE UNIJE: 

Evropska unija ima štiri simbole: himno, zastavo, dan Evrope in evro. Himna Evropske unije 

ima naslov Oda radosti. Dan Evrope je 9. maj. Zastava je modre barve in na njej je 12 rumenih 

zvezd. Evropska unija ima enoten denar, ki se imenuje evro.  

Slovenija ga je uvedla leta 1. januarja 2007.  

V evropskem parlamentu ima vsak poslanec pravico govoriti v svojem jezi-ku. 

Najpomembnejše institucije EVROSPKE UNIJE so evropski parlament, evropska komisija 

in svet Evropske unije. 

 

Utrjevanje znanja 

Reši spodnje naloge. Odgovore zapiši v zvezek. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATIKA 

Nadaljujemo s TEHTANJEM 
 

Preglej snov v DZ, ki si jo zadnjič naredil. 
 

Reši naloge na strani 151, povezane s težo.  
 
Pomagaj mami pri kuhanju in opazuj, koliko je hrana težka.   
 
Razmišljaj o tem, koliko kg moke imate na zalogi, koliko dag kave, koliko g popra? 

 

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

 


