
6.A, ponedeljek, 6. 4. 2020, geografija 

Živjo! 

Mineva natanko en mesec, odkar smo se nazadnje videli. Ker kaže, da bo do 

naslednjega snidenja minilo še kar nekaj časa, pa da ne bi slučajno pozabili, kako 

izgledam , sem vam pripravil tudi kratke razlage snovi, ki smo jih delali na daljavo 

(posnetke najdete na spodnjih povezavah). 

Pošiljam pa vam tudi povezavo do spletne klepetalnice 

https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek, kjer se lahko srečamo (posamezno ali 

množično) tudi v »živo«. 

Na tem naslovu bom dosegljiv vsak delovni dan med 10.00 in 11.00, če želiš 

individualno reševati težave, potrebuješ pomoč, dodatno razlago itd. Če pošlješ mail, 

se lahko dogovoriva tudi za drug termin. Navodila za dostop so povsem na koncu 

dokumenta. V primeru težav z dostopom mi tudi pošlji mail 

(ales.bobek@guest.arnes.si) 

 

Navodila današnje ure: 

 Najprej preveri rešitve nalog prejšnje ure (SDZ, str. 72 in 73) 

 Reši nalogi v SDZ na str 74. 

 Preberi poglavje Lunin in Sončev mrk str. 75 in 76 

 Za ponovitev tekoče snovi (vrtenje in kroženje Zemlje, letni časi) sem 

vam pripravil ponavljanje v obliki kviza. Želim, da vsak vsaj enkrat 

odgovori na vsa vprašanja (rok: 11. 4. 2020). PAZITE: kviz omogoča, da 

morate kdaj pri kakšnem vprašanju izbrati več odgovorov. Ta kviz ne 

podpira brskalnika Internet Explorer – uporabite drugega. 

o Pozabavajte se (lahko tudi večkrat), saj tekmujete proti 

najmočnejšemu nasprotniku – samemu sebi – in tudi vsem ostalim.  

o https://quizizz.com/join?gc=731399 

 

Rešitve SDZ, str. 72 in 73: 

Str. 72 / nal. 2: Zaradi kroženja Zemlje okoli Sonca in nagnjenosti Zemljine osi. 

Str. 73 / nal. 3: 21.3. in 23.9.; 21.6.; 21.3. in 23.9.; na severni povratnik 

 

Posnetki razlag: 
Vrtenje Zemlje https://vox.arnes.si/p3lqinfrq4l/ 

Kroženje Zemlje https://vox.arnes.si/p340gyuqgfp/ 

Letni časi https://vox.arnes.si/p5y3mcaspg7/ 
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CISCO WEBEX navodila (predlagam uporabo Mozilla Firefox) 

1. Klikni povezavo https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek 

2. Odpre se ti spodnje obvestilo. Izberete opcijo: join from your browser ali 

download app (če želite vstopati iz aplikacije). Ni potrebe po aplikaciji. 

 
3. Izberete ime (vaš ime in priimek)  

 
 

 

 

 

 

 

4. Bodite pozorni na pojavna okna – če želite 

uporabljati mikrofon in kamero – morate 

uporabo dovoliti (v različnih brskalnikih na 

različne načine) 

 
5. Izberete, če želite vklopiti mikrofon in kamero 

ter se pridružite (Join meeting)  

https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek

