
7. B, ponedeljek, 6. 4., Gospodarstvo Azije 

Pozdravljeni! 

 

Nov teden, novi izzivi, nove zmage.  

Nova spletna klepetalnica. Od sedaj naprej se bomo dobivali na tem mestu 

https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek (sreda, 10.30). Navodila 

povsem na koncu dokumenta.  

Na tem naslovu bom dosegljiv tudi 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. V primeru 

težav z dostopom mi tudi pošlji mail (ales.bobek@guest.arnes.si)  

 

Navodila današnje ure: 

 Najprej spodaj preveri/dopolni/popravi pomembne podčrtane besede v 

SDZ, str. 122 – 123. 

 Preveri obrazložitev naslednjih besednih zvez, ki si jih zapisal v zvezek: 

o Tradicionalno kmetijstvo: ročno obdelovanje majhnih 

obdelovalnih površin, na katerih pridelujejo različne pridelke. 

Pridelki so namenjeni družini. 

o Nomadska živinoreja: selilna, pašna živinoreja 

o Pridelava riža: na območjih monsunskega podnebja, ki omogoča 

več žetev letno, poteka skoraj izključno ročno 

o Plantažno poljedelstvo: ročno ali strojno obdelovanje ogromnih 

obdelovalnih površin, na katerih pridelujejo običajno samo eno vrsto 

pridelka (banane, kava, kavčuk, čaj, …), ki je namenjea izvozu. 

 Preveri rešitve nalog 1 in 2 v SDZju, str. 123 

 Preberi besedilo v SDZ, str. 124 in v zvezek prepiši in dopolni stavke s 

primeri azijskih držav. 

o V drugi polovici 20. stoletja se je začel hiter gospodarski vzpon: 

o Mali azijski tigri: 

o Proizvajalke nafte in zemeljskega plina: 

o Države v razvoju: 

 V SDZ, str. 124 reši nalogi 3 in 4. 

Aleš Bobek 

https://arnes.webex.com/meet/ales.bobek
mailto:ales.bobek@guest.arnes.si


Primer označenih pomembnih besed v SDZju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rešitve nalog, SDZ, str. 123 

 



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. Izberete, če želite vklopiti mikrofon in 

kamero ter se pridružite (Join meeting)  

 

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

