
petek, 29. 5. 2020 

 

Pozdravljeni učenci, 

vaše odzive v eAsistentu sem pregledala in jih tudi komentirala. Nekateri ste kljub naročilu še kar tiho. 

Boste kaj več povedali ko se vidimo? V današnjem gradivu imate pod točko 3 eno od zahtev, da sestavite 4 

vprašanja. Naročam, da vsak zapiše v kanal eAsistenta eno vprašanje.  

Pred začetkom obdelave današnjega gradiva preverite zapis zadnje vsebine v zvezek. Pravilne trditve so 
obarvane rdeče. 

 
1. Kitajska je država z največ ljudi na svetu.  

2. Vsak peti človek na svetu je Kitajec. 

3. Pridelati dovolj hrane za vse prebivalstvo, je velika naloga, ki jo Kitajska ne zmore. 

4. Ob velikih rekah na vzhodu Kitajske so neposeljena ali redko poseljena območja. 

5. Eden največjih problemov Kitajske je prehitra rast števila prebivalcev, ki je posledica  

velike razlike med priselitvami in odselitvami. 

6. Kitajska je uveljavila posebno obliko načrtovanja družine. 

7. Japonska zavira naraščanje prebivalstva. 

8. Na Japonskem se srečujejo z istim problemom kot v Evropi. Prebivalstvo se stara. 

9. Na Kitajskem je vse več propadajočih mest. 

10. Onesnaženost v urbanih (mestnih) okoljih na Kitajskem je velika, predvsem sta zelo  

      onesnažena zrak in voda, saj oblasti nimajo dovolj sredstev za skrb za okolje.  

 
 

 

Pri današnjem samostojnem delu boš:                                                                                                                                              
-  imenoval  območja, kjer so pogosti potresi;                                                                                                                                                                                        
-  opisal vzroke za nastanek potresa ter njegove posledice; 
 -  opisal  značilnosti cunamija.  
Za učenje uporabi SDZ, atlas str. 166,  zvezek in gradivo na povezavi                                                                              

Potek dela (delaj po spodaj navedenih korakih)                                                                                                                                 

1.  Najprej si oglej posnetek potresa in cunamija na Japonskem na povezavi (četrti- predzadnji video 

posnetek desno od besedila) https://www.rtvslo.si/okolje/novice/foto-in-video-vec-kot-tisoc-mrtvih-v-orjaskem-

cunamiju-po-potresu/252829     

2. - V SDZ si preberi besedilo.                                                                                                                                                             

- Prisluhni še razlagi v živo na povezavi  https://www.youtube.com/watch?v=OtTvTBVqPfY                                                             

- oglej si animacijo nastanka cunamija     http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/vodovje/tsunami1.html                              

3. V zvezek zapiši naslov.                                                                                                                                                                                

-  Sestavi povzetek vsebine.  Povzetek oblikuj tako, da zajema ključne pojme in dejstva (ne prepisuj).                     

-  Oblikuj in zapiši 4 vprašanja tako, da izhajajo iz različnih virov v SDZ (besedilo, fotografije, ilustracije, 

2. ura: 7. a 

 

Današnja vsebina: VZHODNA AZIJA - Potresi - zapiši v zvezek naslov 

 

https://www.rtvslo.si/okolje/novice/foto-in-video-vec-kot-tisoc-mrtvih-v-orjaskem-cunamiju-po-potresu/252829
https://www.rtvslo.si/okolje/novice/foto-in-video-vec-kot-tisoc-mrtvih-v-orjaskem-cunamiju-po-potresu/252829
https://www.youtube.com/watch?v=OtTvTBVqPfY
http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/vodovje/tsunami1.html


zemljevid, tabela).                                                                                                                                                                                      

- S pomočjo povezave http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/reliefne_enote/naravne_nesrece.html 

ugotovi ter opiši katere naravne nesreče se poleg potresov in cunamijev še pojavljajo v Vzhodni Aziji. 

 

 

 

 

Pozdravljeni učenci, 
 
me veseli, da se bolj pogosto vsaj z nekaterimi "slišimo". Vaše odzive v eAsistentu sem pregledala in jih tudi 
komentirala.  
V današnjem gradivu imate pod točko 3 eno od zahtev, da sestavite 4 vprašanja. Naročam, da vsak zapiše v 

kanal eAsistenta eno vprašanje.  

Pred začetkom obdelave današnjega gradiva preverite zapis zadnje vsebine v zvezek. Pravilne trditve so 
obarvane rdeče. 

 
1. Kitajska je država z največ ljudi na svetu.  

2. Vsak peti človek na svetu je Kitajec. 

3. Pridelati dovolj hrane za vse prebivalstvo, je velika naloga, ki jo Kitajska ne zmore. 

4. Ob velikih rekah na vzhodu Kitajske so neposeljena ali redko poseljena območja. 

5. Eden največjih problemov Kitajske je prehitra rast števila prebivalcev, ki je posledica  

velike razlike med priselitvami in odselitvami. 

6. Kitajska je uveljavila posebno obliko načrtovanja družine. 

7. Japonska zavira naraščanje prebivalstva. 

8. Na Japonskem se srečujejo z istim problemom kot v Evropi. Prebivalstvo se stara. 

9. Na Kitajskem je vse več propadajočih mest. 

10. Onesnaženost v urbanih (mestnih) okoljih na Kitajskem je velika, predvsem sta zelo  

      onesnažena zrak in voda, saj oblasti nimajo dovolj sredstev za skrb za okolje.  

 
 

 

Pri današnjem samostojnem delu boš:                                                                                                                                              
-  imenoval  območja, kjer so pogosti potresi;                                                                                                                                                                                        
-  opisal vzroke za nastanek potresa ter njegove posledice; 
 -  opisal  značilnosti cunamija.  
Za učenje uporabi SDZ, atlas str. 166,  zvezek in gradivo na povezavi                                                                              

Potek dela (delaj po spodaj navedenih korakih)                                                                                                                                 

1.  Najprej si oglej posnetek potresa in cunamija na Japonskem na povezavi (četrti- predzadnji video 

posnetek desno od besedila) https://www.rtvslo.si/okolje/novice/foto-in-video-vec-kot-tisoc-mrtvih-v-orjaskem-

cunamiju-po-potresu/252829     

3. ura: 7. b 

 

Današnja vsebina: VZHODNA AZIJA - Potresi - zapiši v zvezek naslov 

 

http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/reliefne_enote/naravne_nesrece.html
https://www.rtvslo.si/okolje/novice/foto-in-video-vec-kot-tisoc-mrtvih-v-orjaskem-cunamiju-po-potresu/252829
https://www.rtvslo.si/okolje/novice/foto-in-video-vec-kot-tisoc-mrtvih-v-orjaskem-cunamiju-po-potresu/252829


2. - V SDZ si preberi besedilo.                                                                                                                                                             

- Prisluhni še razlagi v živo na povezavi  https://www.youtube.com/watch?v=OtTvTBVqPfY                                                             

- oglej si animacijo nastanka cunamija     http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/vodovje/tsunami1.html                              

3. V zvezek zapiši naslov.                                                                                                                                                                                

-  Sestavi povzetek vsebine.  Povzetek oblikuj tako, da zajema ključne pojme in dejstva (ne prepisuj).                     

-  Oblikuj in zapiši 4 vprašanja tako, da izhajajo iz različnih virov v SDZ (besedilo, fotografije, ilustracije, 

zemljevid, tabela).                                                                                                                                                                                      

- S pomočjo povezave http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/reliefne_enote/naravne_nesrece.html 

ugotovi ter opiši katere naravne nesreče se poleg potresov in cunamijev še pojavljajo v Vzhodni Aziji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdravljeni učenci,  

danes je na vrsti poučni izlet v nekoliko drugačni obliki. Za celoten izlet je pripravljeno gradivo na  spletni strani, ki se 

ti prikaže če klikneš na link: https://padlet.com/andrejafabbro/hqve0pamksg278bk 

Tu te čakajo podrobnejša navodila, ki jim natančno sledi. Dodano je tudi video in besedilno gradivo in za zaključek 

spletni anketni vprašalnik. Pravočasno rešen in oddan spletni vprašalnik bom pregledala, zato ga rešuj z vso resnostjo 

in pazi da ga oddaš pravočasno. Če imaš kakšne tehnične težave mi prosim sporoči. 

Želim ti prijeten, nekoliko drugačen potep po delčku Slovenije. 

 

 

4. ura: 6. a 

 

EKSKURZIJA V DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE 

Potep po kraških pojavih Rakovega Škocjana in okolice 

https://www.youtube.com/watch?v=OtTvTBVqPfY
http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/vodovje/tsunami1.html
http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/reliefne_enote/naravne_nesrece.html
https://padlet.com/andrejafabbro/hqve0pamksg278bk


 

 

Pozdravljeni učenci, 

čez teden dni se vidimo v živo - upam, da se mi ne boste kje izgubili. Danes vas namreč pošiljam v tropski 

deževni gozd. Priložnost, da ga spoznate bolj podrobno.  

 

 

 

Pri današnjem samostojnem delu boš:                                                                                                                               

- opisal značilnosti tropskega deževnega gozda in opredeli  njegov pomen; 

- analiziral vzroke in posledice nepremišljenega človekovega posega v pokrajino ob primeru amazonskega 

deževnega gozda. 

Danes za učenje uporabi pripravljeno gradivo na spletu in atlas (tematske karte)                                                                                                   

Potek dela (delaj po spodaj navedenih korakih):                                                                                                           

1. Za uvod si preberi DEJSTVA O TROPSKIH DEŽEVNIH GOZDOVIH ZA RAZMISLEK   

- Tropski deževni gozdovi pokrivajo okoli 7% Zemljinega površja.  – Približno 33% vseh tropskih gozdov na 

Zemlji je v Amazoniji v Braziliji. – Vsako leto se zaradi požiganja gozdov sprosti v ozračje okoli dve milijarde 

ton ogljikovega dioksida. – Od leta 1945 do danes je bilo uničenih 40% tropskih deževnih gozdov na Zemlji. 

– 25% vseh zdravil, ki jih uporabljamo danes, izvira iz rastlin tropskega deževnega gozda. – 1/5 vsega učinka 

tople grede pripisujejo požiganju tropskih deževnih gozdov. – Vsako sekundo izgine za nogometno igrišče 

velik del tropskega deževnega gozda. – Zaradi uničevanja tropskega deževnega gozda vsak dan izumre več 

kot 50 rastlin in živali. – Eno samo drevo v Amazoniji je dom 43 vrstam mravelj – približno toliko jih je na 

vsem Britanskem otočju. – Zaradi uničevanja tropskega deževnega gozda izgubimo okoli 50 milijard ton 

vrhnje plasti zemlje na leto.   

 2. Sledi pripravljenemu gradivu na povezavi http://zivljenjskaokolja.splet.arnes.si/tropski-dezevni-gozdovi/   

Odpri zavihke: Tropski deževni gozd in Uničevanje življenjskih prostorov (znotraj teh zavihkov odpiraj tudi 

notranje povezave na dodana gradiva).                                                                                                                                                                                           

3. Preverjaj  informacije v atlasu na različnih tematskih kartah.                                                                                                                                                                            

4. V zvezek napiši naslov   ...........                                                                                                                                                

in si zabeleži učno snov (uredi zapis učnega gradiva - izpiski):                                                                                                  

- v pomoč: Kako urediti smiselne izpiske? >                                                                                                                                                                                             

5. Za preverjanje reši še nalogo 6 v SDZ. 

 

5. ura: 8. a 

 

Današnja vsebina: Tropski deževni gozd - napiši v zvezek 

 

http://zivljenjskaokolja.splet.arnes.si/tropski-dezevni-gozdovi/
http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/elementi/Zapis_ucnega_gradiva.pdf

