
GEOGRAFIJA - torek, 24.3.2020 

Pozdravljeni učenci! 

Naj vas najprej spomnim, da se je v soboto pričela astronomska pomlad. Klimatska pomlad  ji zadnja dva 

dni ravno ne sledi, kajne? Torej, če malo ponovimo - 21. marca je enakonočje. Dnevi se nam na S polobli 

začenjajo daljšati.  

 

Sprašujem: kakšna je višina Sonca v Piranu v stopinjah, na dan 21. marca, ko je najvišje na nebu?  

Za lažje računanje zaokrožimo, da Piran leži 45° severno od ekvatorja. 

Vesela bom vašega odgovora (s prikazanim izračunom seveda). 

Sedaj pa k pouku po urniku. 

 

 

Verjamem, da ste vsebino pretekle ure razumeli. Malce bolj podrobno ste spoznali, kakšna "centralna 

kurjava" je Severnoatlantski tok za Z Evropo. Zanimivo kajne? Pa pojdimo počasi naprej. 

 

Za mnoge ljudi so države Z Evrope tiste, kamor se želijo preseliti.  

Pri današnjem samostojnem delu boš:                                                                                                                                                                                                                                                                             

- opisal gostoto poselitve v Zahodni Evropi,                                                                                                                                                                     

- ob zemljevidu imenoval gosto in redko poseljena območja,                                                                                                                                        

- navedel vzroke za zgostitve prebivalstva,                                                                                                                                                               

- pojasnil, zakaj so države Zahodne Evrope države priseljevanja,                                                                                                                               

- na zemljevidu pokazal večja industrijska območja,                                                                                                                                                      

- razumel gospodarsko usmerjenost Zahodne Evrope nekoč in danes. 

Za učenje uporabi SDZ, ponazoritve  imaš tudi v atlasu (A: Evropa - Z in Sr. Evropa gospodarstvo)               

1. V SDZ reši vajo 5.  

2. Ko rešiš nalogo preberi vsebino (1. odstavek) v SDZ. Si ugotovil, da na gostoto poselitve vpliva poleg 

primernega površja, podnebja tudi še kaj drugega? Je tvoj odgovor gospodarski razvoj? 

3. Predlagam, da še enkrat prebereš odstavek in slediš zapisu, ki ti ga prilagam.  

1. ura: 7. b 

 

Današnja vsebina: GOSPODARSTVO ZAHODNE EVROPE (zapiši naslov v zvezek)                                                                                                                                                             

 



 

4. Če naredimo zaključek: Zahodna Evropa je gospodarsko dobro razvita, zaradi zgodnje industrializacije 

in kolonializacije v preteklosti. Se strinjaš? Utrdi povezave med dejavniki, ki so to omogočili. Prepiši (tako 

da veš kaj pišeš) zgornji miselni vzorec v zvezek. 

5. Države Zahodne Evrope so tako kot srednjeevropske postindustrijske države. Preberi drugi del besedila 

v SDZ (raje dvakrat kot enkrat). V zvezek v obliki miselnega vzorca izpiši gospodarske panoge, ki 

prevladujejo v državah Zahodne Evrope. Ob vsaki panogi pripiši temeljne značilnosti. Prihodnjič ti pošljem 

moj miselni vzorec, da ju boš primerjal.  

6. Sedaj pa ob pomoči atlasa reši vajo 5. Pri c nalogi je mišljena uporaba karte: Severna in srednja Anglija - 

gospodarstvo, London. 

To je vse za danes. Zmagal si. Sam si prepotoval Z Evropo. Vrni se na prvo stran tega poglavja k 

PREVERJANJU PREDZNANJA - preglej jo in po potrebi dopolni.  

 

 

 

 

 

 



 

Tako - prijadrali smo do konca poglavja o gospodarstvu. V kolikor ste v dvomih glede kakšnih odgovorov, jih 

bomo preverili, ko se vidimo.  

Za zaključek predlagam, da si ogledaš še reklamni posnetek. V spletni brskalnik vnesi naslov Slovenia - A 

Diversity to Discover.  

Sedaj pa utrdimo vsebino poglavja na konkretnem primeru. 

 

Pri današnjem samostojnem delu boš:                                                                                                                                                 

- s pomočjo svetovnega spleta ugotovil zastopanost izbrane gospodarske dejavnosti v domači pokrajini,                                                                                                                                                                                                   

- sklepal o možnostih za razvoj te gospodarske dejavnosti v domačem kraju,                                                                                   

- kot turistični vodnik predstavil svoj domači kraj.                                                                                                                                                               

Uporabi SDZ, atlas, splet, e - gradivo ...      

 1. Odloči se za določeno gospodarsko dejavnost:    kmetijstvo, rudarstvo in industrija, promet in trgovina, 

energetika, turizem.                                                                                                                                                                  

Seveda je zadnja dejavnost tista po kateri smo najbolj prepoznavni. So pa bile nekatere pomembnejše v 

preteklosti, določene pa omogočajo razvoj najpomembnejše.                                                                                                                                                           

2. Razišči možnosti za razvoj izbrane gospodarske panoge v svoji domači pokrajini.                                                         

- Ob tem navedi primere dejavnosti.                                                                                                                                                    

- Svoje ugotovitve zapiši na plakat (list A3 format), brez slik.  

3. Za lažje delo se lahko povežeš s sošolcem ali dvema in ustvarita/te skupni izdelek - seveda, na daljavo.  

Vsebino plakatov si bomo ogledali, ko se ponovno vidimo.  

4. Zaključek: v SDZ na stran 65 izpolni rubriko Samoocenjevanje in po potrebi popravi in dopolni rubriko 

Preverjanje predznanja na strani 47. 

 

 

 

Gotovo vam vsebina pretekle ure ni delala težav z razumevanjem. Ste ugotovili, da so v podnebju in rastju 

med Evropo in Angloameriko v marsičem podobnosti? Saj je razumljivo, kajne? Upam, da vam je spletno 

gradivo bilo v pomoč. Danes prehajamo k obravnavi družbenih značilnosti Angloamerike.                                                    

 

Pri današnjem samostojnem delu boš:                                                                                                                                      

- analiziral vzroke in posledice za različno gostoto poselitve Angloamerike,                                                                              

- ob zemljevidu pokazal območja redke in goste poselitve v Angloamerike,                                                                           

- opredelil pojem naroda ter analiziral pomen besede Američan in Kanadčan. 

3. ura: 9. a 

 

4. ura: 8. a 

 

Današnja vsebina: POSELITEV ANGLOAMERIKE (zapiši naslov v zvezek) 

 

Današnja vsebina: GOSPODARSTVO DOMAČEGA KRAJA                                                                                                                                                            

 



Za učenje uporabi SDZ, ponazoritve  imaš tudi v atlasu (A: ZDA - prebivalstvo) in E-gradivo (na že znanem 

naslovu). 

1. Za začetek malo brskanja po zemljevidu ne škodi. Navedene zvezne države ZDA in province Kanade poišči 

v atlasu in jih razvrsti po velikosti od najredkeje do najgosteje poseljene. Zapiši v zvezek.                                                      

Imena zveznih držav: MANITOBA, NEVADA, TEKSAS, KOLORADO, ALJASKA, KALIFORNIJA, NEW JERSEY. 

2. V spletnem gradivu ali v atlasu (ZDA - prebivalstvo) si oglej karto, ki prikazuje gostoto poselitve v 

Angloameriki. S pomočjo Atlasa sveta poišči imena držav in pokrajinskih enot, ki so najgosteje oziroma 

najredkeje poseljene. Za vsako državo ali pokrajinsko enoto utemelji vsaj en vzrok za gostoto poselitve. 

Gosto in redka poseljena območja v zvezek izpiši v obliki tabele. 

 

 

 

 

 

Si ugotovil razlike v poselitvi? Bi jih znal pojasniti? Preberi še besedilo v SDZ. Za vse, ki želijo več, je v 

spletnem gradivu še mnogo informacij za boljše razumevanje.  

3. Sedaj pa preberi Drobce za radovedne na sre.60. Bi znal odgovoriti na vprašanje: Kdo so Američani in 

Kanadčani? Preberi besedilo v SDZ. Bi svoj odgovor sedaj znal bolje pojasniti. Ustvari zapis v zvezku v 

miselnem vzorcu.  Seveda ti je tudi sedaj v pomoč še spletno gradivo.  

PRIMER:                                                  PREBIVALSTVO ZDA in KANADE (Američani, Kanadčani) 

sestavljajo ga 

 

                                                      STAROSELCI                                       PRISELJENCI 

                                                          kdo?                                                       kdo? 

                                                       -  ........................                                    - .............................     

                                                      - .........................                                     - .............................        

                                                       - .........................                                     - .............................       

4. Sedaj reši še vajo 4 v SDZ in preveri ali si države na začetku pravilno razvrstil. ( New Jersey, Teksas, 

Kalifornija, Kolorado, Nevada, Manitoba, Aljaska)   

5. Za konec:  navedi nekaj prednosti in nekaj slabosti ohranjanja svoje prvotne kulture v novi državi. Zapiši 

v zvezek. 

 

 



 

 

 

Pri današnjem samostojnem delu boš: 

- ponovil in opisal značilnosti oceanskega podnebja,                                                                                                                                                   

- znal na zemljevidu pokazati območja tega podnebja,                                                                                                                                   

- primerjal značilnosti oceanskega, sredozemskega in celinskega podnebja ter jih umestil na zemljevid,                                           

- ovrednotil pomen severnoatlantskega toka na podnebje in rastlinstvo 

Za učenje uporabi SDZ, ponazoritve  imaš tudi v atlasu (A: Evropa - podnebje, rastje) in E-gradiva. 

1. V SDZ si preberi vsebino. Za dodatno pojasnilo o "glavnem krivcu" za oceansko podnebje poglej še E-

gradivo na spletni strani  http://www.facka.si/gradiva/index.htm  Če vpišeš v spletni iskalnik učna gradiva, 

se ti odpre zgornji naslov. V meniju izbereš geografija / podnebje / dejavniki / morski tokovi. 

2. Ko si se seznanil z vsebino, se preizkusi še z reševanjem vaje 2., 3. v SDZ.  

3. Sedaj pa strni poznavanje vsebine v zapis v zvezku. Oblikuj ga v miselni vzorec. Prilagam ti svoj osnutek, 

je pa morda bolje, da si ga narediš po svoje.  

  

5. ura: 7. a 

 

Današnja vsebina: PODNEBJE in RASTJE ZAHODNE EVROPE                                                                                                                                                              

 

http://www.facka.si/gradiva/index.htm

