
torek, 14.4.2020 

 

 

Pozdravljeni učenci,                                                                                                                                                                    

nekaj pa se vas je le odzvalo s sporočili - hvala. Upam, da ste preverjanje opravili, sedaj sledi še pregled. Na 

spodnji povezavi pošiljam rešitve - preglejte (dopolnite, popravite) in mi do petka sporočite dosežene 

točke. Če ste imeli možnost preverjanje natisniti, liste prosim zalepite v zvezek, kjer te možnosti ni, ste 

preverjanje prepisali v zvezek.  

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/ZS-Evropa-rešitve-preverjanje.pdf 

In že smo pri novem poglavju VZHODNA EVROPA in SEVERNA AZIJA 

 

Pri današnjem samostojnem delu boš:                                                                                                                                     

- ob zemljevidu določil lego Vzhodne Evrope in Severne Azije,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- na zemljevidu pokazal in poimenoval države ter glavna mesta,                                                                                                    

- ob zemljevidu določil glavne pokrajinske enote.                                                                                                                    

Za učenje uporabi SDZ, atlas, zvezek    

Potek dela (delaj po spodaj navedenih korakih)                                                                                                                   

1. V SDZ najprej odgovori na  Preverjanje predznanja (spomni se prvega poglavja, ko smo se vprašali - Je 

Evrazija ena ali sta dve celini).                                                                                                                                                            

2. Preberi rubriko Spodbuda.  Ali razumeš pregovor - (namig: kakšna država je Rusija glede velikosti?) Preko 

koliko časovnih pasov se razteza njeno ozemlje - Atlas. Izračunaj časovno razliko med skrajnim vzhodom in 

zahodom države (ustno).                                                                                                                                                                                 

Rusija leži v Evraziji, delček države leži v Evropi, večji vzhodni del pa v Aziji. Zakaj Severno Azijo 

obravnavamo skupaj z Evropo (ustno odgovori).                                                                                                                          

3. V SDZ (pod preverjanjem predznanja) preberi besedilo in ustno odgovor:                                                                              

- Po katerem kriteriju uvršamo Rusijo v Evropo?                                                                                                                         

- Zakaj je nastal problem pri določanju ali je Rusija del Evrope ali Azije?                                                                                          

- Kako lahko drugače imenujemo Severno Azijo?                                                                                                                        

4. V SDZ odpri str. na poglavju Geografska delitev Evrazije (na začetku). Na zemljevidu, ki prikazuje delitev, 

si oglej ozemlje V Evrope in S Azije. S pomočjo atlasa str. 90 določi lego obravnavanega območja: - omejitev 

- v stop. mreži - v toplotnih pasovih.                                                                                                                                              

5. Z istim zemljevidom v SDZ ugotovi, katere države poleg Rusije še sodijo k V Evropi. Imenuj tudi glavna 

mesta. Na koncu SDZ imaš neme karte. Izberi tisto, ki prikazuje države Evrope. Vanjo vpiši države in gl. 

mesta V Evrope.                                                                                                                                                                                    

6. Sedaj pa spoznaj še velike pokrajine V Evrope in S Azije. Reši vajo 1. Pomagaj si z atlasom str. 90-91. 

Zaključek:  če si delal po korakih, si pomagal z atlasom, ne bo težko narediti zapis v zvezek.  Prepiši miselni 

vzorec in ga dopolni.  

1. ura: 7. b 

 

Današnja vsebina: Lega in države 

 

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/ZS-Evropa-re%C5%A1itve-preverjanje.pdf


 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdravljeni učenci,                                                                                                                                                                            

je bila zadnja vsebina razumljiva? Vsi, ki ste vsebino predelali lahko preverite vaše odgovore na spodnji 

povezavi.   

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/9r-rešitve-podnebje.pdf 

 

 

Pri današnjem samostojnem delu boš:                                                                                                                                       
- spoznal lastnosti morja v Tržaškem zalivu, 
- opisal pomen koprskega pristanišča za Slovenijo in izpostavil z njim povezana ekološka vprašanja, 
- analiziral posledice (ne)rešenega mejnega vprašanja s sosednjima državama. 
                                                                                                                                                           

 Za učenje uporabi SDZ, atlas, zvezek , predlagane spletne povezave  

Potek dela (delaj po spodaj navedenih korakih)                                                                                                                                                  

Za začetek le nekaj informacij:                                                                                                                                                         

- Morje ob slovenski obali je del Tržaškega zaliva, ki obsega le 0,4% površine Jadranskega morja.                                         

- Od tega približno 1/3 pripada Sloveniji.                                                                                                                                        

- Njegova površina se zmanjšuje.                                                                                                                                               

- Slovenska obala predstavlja tisočinko obrežja Sredozemlja.                                                                                                       

Kljub majhnosti vpliva na številne značilnosti Obsredozemskih pokrajin (podnebje, rastje, poselitev, 

gospodarsko usmerjenost - promet, turizem, ribolov)                                                                                                                                                                     

1. Na spletni povezavi http://beta.webis.si/hidrografija/splosne-informacije/hidrografski-in-oceanografski-

podatki/ poišči podatke o:  - meji zaliva na morski strani, - dolžini slovenske morske obale, - globini 

slovenskega morja, - značilnostih morskega dna, -  morskih tokovih, - plimovanju, - temperaturi, - slanosti.  

3. ura: 9. a 

 

Današnja vsebina: Tržaški zaliv 

 

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/9r-re%C5%A1itve-podnebje.pdf
http://beta.webis.si/hidrografija/splosne-informacije/hidrografski-in-oceanografski-podatki/
http://beta.webis.si/hidrografija/splosne-informacije/hidrografski-in-oceanografski-podatki/


2. Stilizirano (poenostavljeno) nariši obris Tržaškega zaliva (glej priloženo karto).                                                                      

V skico vpiši, vriši dobljene podatke.   

Ne pozabi legende.                                                          

 

 

 

 

                                                                                                         

 

3. Na povezavi https://luka-kp.si/slo/foto-video si oglej predstavitveni posnetek Luke Koper. Pretovor se v 

Luki Koper stalno povečuje.  Dejavnike, ki vplivajo na to si spoznal že pri prometu.    V e-učbeniku 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/2654/index3.html si  oglej slike, ki prikazujejo širitev luke in ugotovi katere 

spremembe je povzročila v okolju in gospodarskih dejavnostih, ki so bile pred tem na območju Kopra 

(zapiši).                                                                                                                                                                                                  

4. V SDZ reši vajo 4.  

 

 

 

Pozdravljeni učenci,                                                                                                                                                                 

zahvaljujem se vam za odziv in prejete referate (od nekaterih). Kako bo z ustno predstavitvijo še ne vem, če 

ne bo možno, bomo ovrednotili le pisni del.                                                                                                                   

Preteklo uro ste se seznanili še z zadnjo vsebino o Angloameriki. Za samostojno učenje je bila kar zahtevna. 

Upam, da ste uspeli poiskati odgovore . Na spodnji povezavi jih lahko preverite. 

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/8r-rešitve-Postindustr.-državi.pdf  

Če še niste uspeli utrditi poglavja o Angloameriki svetujem, da to storite predno začnete reševati 

preverjanje. Preglejte zapise, vaje v SDZ, interaktivne naloge. Do petka pa nato rešite preverjanje, ki je na 

spodnji povezavi. Prepiši v zvezek in reši (če imaš možnost tiskanja - ni prepovedano, le zalepi v zvezek). 

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/Amerika-Angloam.-preverjanje.pdf 

V petek posredujem rešitve. Tako kot pri normalnem pouku, si boš preverjanje pregledal in mi posredoval 

točke.  

 

 

 

 

4. ura: 8. a 

 

https://luka-kp.si/slo/foto-video
https://eucbeniki.sio.si/geo9/2654/index3.html
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/8r-re%C5%A1itve-Postindustr.-dr%C5%BEavi.pdf
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/Amerika-Angloam.-preverjanje.pdf


 

 

Pozdravljeni učenci,  

Za vse, ki sledite delu najprej pregled zadnje domače naloge. Nahaja se na spodnji povezavi. 

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/7r-Gospodarstvo-S-Evrope.pdf 

Če še niste uspeli utrditi poglavja o Zahodni in Severni Evropi svetujem, da to storite predno začnete 

reševati preverjanje. Preglejte zapise, vaje v SDZ, interaktivne naloge. Do petka pa nato rešite preverjanje, 

ki je na spodnji povezavi. Prepiši v zvezek in reši (če imaš možnost tiskanja - ni prepovedano, le zalepi v 

zvezek). 

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/7r-Preverjanje-Z-in-S-Evropa.pdf        

Prihodnjo uro si boste preverjanje pregledali in mi posredovali točke, ki ste jih dosegli (tako kot to 

počnemo pri rednem pouku).  

 

5. ura: 7. a 

 

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/7r-Gospodarstvo-S-Evrope.pdf
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/04/7r-Preverjanje-Z-in-S-Evropa.pdf

