
Sreda, 25. 3. 2020 

Biologija 8.a  

SPLOŠNA NAVODILA 

 spletna učilnica (SU) za biologijo 8.a: https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=26685 

Opomba: Ker je učilnica zaklenjena, moraš vpisati vstopno geslo, ki je odgovor na vprašanje: Smer 

morfologije, ki preučuje zgradbo živih bitij, npr. človeka. Odgovor najdeš tudi v U str. 10., zapiši ga 

z malo začetnico.  

Kontakt z učiteljico 

Za vsa vprašanja sem vam na voljo preko e-pošte bernarda.potocnik1@guest.arnes.si (nejasnosti, DL 

z vprašanji, pomoč pri prijavi/registraciji, dostop do preverjanja znanja,…). Če bi bilo zanimanje, 

sem pripravljena z vami narediti tudi videokonferenco. 

Gradiva 

Različne založbe so odprle brezplačen dostop do vseh spletnih učbenikov, samostojnih DZ in drugih 

gradiv.  

Pri pouku uporabljamo DZS učbenik: https://www.evedez.si/ 

Ostala zanimiva gradiva: https://www.irokusplus.si/ in https://www.irokus.si 

 

Postopek prijave/registracije: 

Če si nov uporabnik in še nisi uporabljal spletnih učbenikov se je potrebno registrirat. Tako boš 

ustvaril svoj uporabniški račun.  

Če si že obstoječ uporabnik, se prijavi z uporabniškim imenom (e-poštni naslov) in geslom.  

 

Po opravljeni registraciji/prijavi boš vsa gradiva našel pod zavihkom Moja iZbirka (Rokus) in Moja 

zbirka (evedez – DZS). 

 

Zakaj ti gradivo lahko koristi? 

 dostop do učbenika (če si ga pozabil v šoli),  

 utrjevanju in ponavljanju že obravnavanih vsebin, 

 reševanju interaktivnih nalog, 

 video vsebine z razlago,… 

 

NALOGE: UTRJEVANJE IN PREVERJANJE ZNANJA 

Utrjevanje in ponavljanje: Utrjuj poglavja Transportni sistem in Uravnavanje delovanja organizma. 

Vsa vsebina ja v U str. 51 – 81. Vprašanja si dobil že v šoli. Če jih kdo nima, naj sporoči na moj e-

mail. 

 

Pregled odgovorov DN: V zvezku imaš že zapisane odgovore, saj je bila to DN. Ker vem, da 

nekateri radi vidite, da pregledamo odgovore, postavite še kakšno vprašanje, potrebujete dodatno 

razlago,… se lahko domenimo na videokonferenco ob določeni uri. Sodeluje lahko več učencev 

naenkrat. Zainteresirani mi to sporočite na e-mail in se bomo uskladili. 

 

Preverjanje znanja:  
V SU te že čaka preverjanje znanja (https://ucilnice.arnes.si/mod/page/view.php?id=922949). V 

zvezek zapiši koliko točk si dosegel, kar je tudi merilo osvojenega znanja.  

Ker veš, da vedno pripravim še eno obsežnejšo verzijo, kjer lahko vadite in utrjujete, vam prilagam 

v SU tudi te naloge (https://ucilnice.arnes.si/mod/page/view.php?id=923421).  
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