
torek, 2. 6. 2020 
 
 
 

Pozdravljeni učenci, 

pošiljam še zadnjo vsebino na daljavo. V petek se vidimo v živo.  

 

  
 
 
Pri današnjem samostojnem delu boš:                                                                                                                                              
-   kritično ovrednoti odprta geografska vprašanja iz obravnavanega območja,                                                                            
-   na političnem zemljevidu poiskal pomembnejše države Južne in Jugovzhodne Azije,  
-   ob zemljevidu in slikovnem gradivu določi naravne enote in opredeli vlogo Himalaje kot naravne 
pregrade. 
 
Za učenje uporabi SDZ, atlas str. 108 - 109, 112 - 113,  zvezek, gradivo na povezavi, portal učimse.com                                                                              

Potek dela (delaj po spodaj navedenih korakih)       

1. - V zvezek napiši naslov                                                                                                                                                                   

- V SDZ (naslov: Izbrane značilnosti J in JV Azije) reši rubriko preverjanje predznanja.                                                              

-  V SDZ preberi rubriko spodbuda in odgovori na vprašanja (ustno).  

2.  Če bi hoteli to velikansko območje natančno omejiti, bi imeli nemalo težav, saj meje niso povsod zelo 

jasne. Tudi na številne posplošene trditve o tem delu Azije bi našli logične pomisleke ali ugovore.  

Zato boste na to območje pogledali s kritičnimi očmi z "igro" ugovorov. Kritično razmišljanje je v geografiji 

zelo dobrodošlo. Spoznavanje značilnosti J in JV Azije pa bo še bolj zanimivo in pravilno.  

Na naslednji str. v SDZ je besedilo o: 1. Legi in površju (a, b, c)    2. Podnebju      3. Gospodarstvu                                 

- Besedilo je napisano v obliki pogovora (TRDITEV - UGOVOR). Za lažje razumevanje nepoznanega ozemlja 

obvezno uporabi tudi atlas (108, 112). Ob omenjenih novih imenih (otokov, polotokov, pokrajin...) vedno 

le-te najdi na karti.  

- Začni z branjem. Po vsakem pogovoru (1 a, b, c, 2, 3 ) ugotovi, o kakšnem vprašanju je potekal.  Kako bi ti 

odgovoril nanj. V zvezek napiši vprašanje in odgovor . 

Če si bil natančen, znaš sedaj marsikatero trditev bolj natančno razložiti. Je bilo zanimivo? Takšno 

razmišljanje nam v GEO pride zelo prav, kajne? 

3. Deset držav je bilo v besedilu že omenjenih. Sedaj spoznaj še ostale. Reši vajo 1b. Poleg države vpiši še 

glavno mesto na črte. Pomagaj si z Atlasom na str. 90. Na portalu učim se.com sta dve nalogi (države J in JV 

Azije), s katerima lahko vadiš poznavanje teh držav. Priporočam.  

4. V kolikor imaš možnost tiskanja, si natisni zemljevid površja, ki ti ga dodajam in ga prilepi v zvezek pod  

točko - Površje. Na zemljevidu obkroži pokrajinske enote, ki so zapisane v besedilu, ki si ga prebral.                                                                                                                                                                                             

Če nimaš možnosti tiskanja, pokrajinske enote (pod točko Površje) le izpiši.  

Današnja vsebina:  JUŽNA IN JUGOVZHODNA AZIJA - Lega in površje - zapiši v zvezek naslov 

 

1. ura: 7. b 

 



Za utrditev pokrajinskih enot reši še vajo 1a. 

 

  5. Med pokrajinskimi enotami izstopa Himalaja.     Oglej si razlago nastanka tega gorstva in posnetke te 

pokrajinske enote.  

Na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=G8I5jj09DIg (nastanek)                   

https://www.youtube.com/watch?v=-hTVNidxg2s  (posnetki pokrajine) 

Preberi besedilo o Himalaji v SDZ. V zvezek pod točko Himalaja, zapiši povzetek o pomenu tega gorstva za 

podnebje velikega dela Azije.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=G8I5jj09DIg
https://www.youtube.com/watch?v=-hTVNidxg2s


 

 

  
 
Pozdravljeni, 
 
prišli smo do konca poglavja o Latinski Ameriki. Do petka, ko se vidimo v živo, lahko ponovite poglavje o 
Latinski Ameriki na malce bolj zahteven način. Tokrat bodite v vlogi učitelja. 
 

 
 

Pri današnjem samostojnem delu boš:     

- pripravil primer pisnega preizkusa znanja (test), ki mora zajemati vprašanja iz poglavja Latinska Amerika 

različnih zahtevnosti (npr. naštej, razloži, primerjaj, ob zemljevidu pojasni). Izbiraj različne tipe nalog 

(obkroži pravilen odgovor, dopolni, poveži, odgovori, razberi iz slike ....)                                                                  

- Test lahko sestaviš ročno in ga zapišeš v zvezek ali natipkaš na računalniku, ga natisneš in vstaviš v zvezek. 

Dodaj seveda tudi rešen primer.  

- Na portalu ucimse.com (aktivacijsko kodo imaš v SDZ) reši interaktivne naloge.                         

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Današnja vsebina: Latinska Amerika: utrjevanje - zapiši v zvezek 

 

4. ura: 8. a 

 



 

 

 

Pozdravljeni učenci, 

še zadnjič na daljavo. Smo že v J in JV Aziji.   

 

  
 
 
Pri današnjem samostojnem delu boš:                                                                                                                                              
-   kritično ovrednoti odprta geografska vprašanja iz obravnavanega območja,                                                                            
-   na političnem zemljevidu poiskal pomembnejše države Južne in Jugovzhodne Azije,  
-   ob zemljevidu in slikovnem gradivu določi naravne enote in opredeli vlogo Himalaje kot naravne 
pregrade. 
 
Za učenje uporabi SDZ, atlas str. 108 - 109, 112 - 113,  zvezek, gradivo na povezavi, portal učimse.com                                                                              

Potek dela (delaj po spodaj navedenih korakih)       

1. - V zvezek napiši naslov                                                                                                                                                                   

- V SDZ (naslov: Izbrane značilnosti J in JV Azije) reši rubriko preverjanje predznanja.                                                              

-  V SDZ preberi rubriko spodbuda in odgovori na vprašanja (ustno).  

2.  Če bi hoteli to velikansko območje natančno omejiti, bi imeli nemalo težav, saj meje niso povsod zelo 

jasne. Tudi na številne posplošene trditve o tem delu Azije bi našli logične pomisleke ali ugovore.  

Zato boste na to območje pogledali s kritičnimi očmi z "igro" ugovorov. Kritično razmišljanje je v geografiji 

zelo dobrodošlo. Spoznavanje značilnosti J in JV Azije pa bo še bolj zanimivo in pravilno.  

Na naslednji str. v SDZ je besedilo o: 1. Legi in površju (a, b, c)    2. Podnebju      3. Gospodarstvu                                 

- Besedilo je napisano v obliki pogovora (TRDITEV - UGOVOR). Za lažje razumevanje nepoznanega ozemlja 

obvezno uporabi tudi atlas (108, 112). Ob omenjenih novih imenih (otokov, polotokov, pokrajin...) vedno 

le-te najdi na karti.  

- Začni z branjem. Po vsakem pogovoru (1 a, b, c, 2, 3 ) ugotovi, o kakšnem vprašanju je potekal.  Kako bi ti 

odgovoril nanj. V zvezek napiši vprašanje in odgovor . 

Če si bil natančen, znaš sedaj marsikatero trditev bolj natančno razložiti. Je bilo zanimivo? Takšno 

razmišljanje nam v GEO pride zelo prav, kajne? 

3. Deset držav je bilo v besedilu že omenjenih. Sedaj spoznaj še ostale. Reši vajo 1b. Poleg države vpiši še 

glavno mesto na črte. Pomagaj si z Atlasom na str. 90. Na portalu učim se.com sta dve nalogi (države J in JV 

Azije), s katerima lahko vadiš poznavanje teh držav. Priporočam.  

4. V kolikor imaš možnost tiskanja, si natisni zemljevid površja, ki ti ga dodajam in ga prilepi v zvezek pod  

točko - Površje. Na zemljevidu obkroži pokrajinske enote, ki so zapisane v besedilu, ki si ga prebral.                                                                                                                                                                                             

Če nimaš možnosti tiskanja, pokrajinske enote (pod točko Površje) le izpiši.  

5. ura: 7. a 

 

Današnja vsebina:  JUŽNA IN JUGOVZHODNA AZIJA - Lega in površje - zapiši v zvezek naslov 

 



Za utrditev pokrajinskih enot reši še vajo 1a. 

 

  5. Med pokrajinskimi enotami izstopa Himalaja.     Oglej si razlago nastanka tega gorstva in posnetke te 

pokrajinske enote.  

Na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=G8I5jj09DIg (nastanek)                   

https://www.youtube.com/watch?v=-hTVNidxg2s  (posnetki pokrajine) 

Preberi besedilo o Himalaji v SDZ. V zvezek pod točko Himalaja, zapiši povzetek o pomenu tega gorstva za 

podnebje velikega dela Azije.       

 

https://www.youtube.com/watch?v=G8I5jj09DIg
https://www.youtube.com/watch?v=-hTVNidxg2s

