
 

Osnovna šola Gornji Petrovci 

Gornji Petrovci 2 

9203 Petrovci 

Tel.: 02 − 556 − 90 − 20 

 
 

http://www.os-gpetrovci.si 

E-mail: o-gpetrovci@guest.arnes.si  

Davčna številka: 61749206 

Številka:  /2019-2020 

Datum: 29.8.2019 
 

 

 

Spoštovani učenci 8. razreda! 

 

Zaradi izrednih razmer se tokrat na vas obračam »na daljavo« in vam na ta način posredujem 

navodila za delo. Spodbujam vas, da ta način pouka sprejmete kot izziv, ko boste lahko izkazali 

svojo zrelost, samostojnost in odgovornost. Vzemite to kot velik korak za vstop v odraslo 

življenje. Seveda vam bom ob tem v podporo, ob vseh dilemah in vprašanjih sem vam na voljo 

preko elektronske pošte (zdenka.lainscek@guest.arnes.si). 

 

NAVODILA ZA DELO od 16. 3. 2020 do 20. 3. 2020 (2 šolski uri) 

 

UČNA SNOV: IZLOČALA 

 

- Preberete si vse o izločalih ( stran  65-67), 

- napravite si zapiske v zvezek- poleg si skicirajte zgradbo izločal pri moškem in 

ženski, 

- pregledate si tudi vse o boleznih in okvarah ledvic, 

- odgovorite na naloge v sklopu preveri svoje znanje. Z opravljeno nalogo si lahko 

pridobite oceno, zato se naloge lotite zavzeto. Te naloge pregledam ob prihodu v 

šolo. 

 

Pri delu si lahko pomagate tudi z Rokusovimi gradivi. Glej navodila! 

 

Navodila za brezplačen dostop do vseh e-gradiv za učence. 

Elektronska gradiva so za vse brezplačno dostopna na spletnih straneh: 
OSNOVNA ŠOLA: •www.iRokus.si in www.iRokusPlus.si(6.–9. razred) 
•www.znamzavec.si(interaktivne osnovnošolske vadnice za SLO, MAT, ANG, 
KEM) 
•www.iRokus.si 
Postopek prijave/registracije: 
1.Na izbranem portalukliknite na gumb Prijava. 
2.Če ste že uporabnik portala, vnesite svoj e-naslov in geslo ter sledite 
navodilom.  
Če na portal dostopate prvič, kliknite na polje Nimam še uporabniškega računain 
vnesite zahtevane podatke. Tako se boste registrirali in ustvarili uporabniški 
račun. 
3.a.Na portalu iRokus.sigradiva v svojo iZbirko dodate s klikom na gumb Dodaj 
brezplačna gradiva. 
b.Na portalih Lilibi.si, Radovednih-pet.si in iRokusPlus.si pa vas bodo vsa gradiva 
že čakala v vaši iZbirki. 
Priporočamo uporabo brskalnika Mozilla Firefox.Založba Rokus 

 

S prijaznimi pozdravi in z željo, da pazite nase,  

učiteljica Zdenka 
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