
torek, 26. 5. 2020 
 
 
 

Pozdravljeni učenci,  

od nekaterih sem prejela odzive kot sem naročila, štiri učenke pa so modro tiho. Naj vas povabim k 

dopolnilnemu pouku v šolo, da bo od vas kaj glasu? V kanalu posredovane izdelke sem komentirala in 

dodala za vzorec dobre primere. Pričakujem, da se bo kvaliteta vašega dela dvignila - že pri obliki izdelka se 

lahko bolj potrudite.   

Želim, da se potem, ko se seznanite z današnjo vsebino, oglasite preko kanala vsi s kratko informacijo, s 

katero se boste seznanili v spletnem gradivu. Prvih pet učencev po redovalnici - izračunajte gostoto 

prebivalstva za Mongolijo in J Korejo; drugih pet - kaj pomeni agrarna prenaseljenost in kako države 

rešujejo problem; zadnjih šest - kako prikazujemo starostno in spolno sestavo prebivalstva in kakšna je 

starostna sestava prebivalstva na Japonskem. 

 
 

 

Pri današnjem samostojnem delu boš:                                                                                                                                              
-  opisal težave, povezane z naravnim prirastkom,ki jih imata državi;                                                                                                                                                                                                                                
 

Za učenje uporabi SDZ, atlas, zvezek in gradivo na povezavi                                                                             

http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/prebivalstvo/prebivalstvo.html                                                                                                                                                                                                          

Potek dela (delaj po spodaj navedenih korakih)                                                                                                                                 

1.  V zvezek  napiši naslov KITAJSKA in JAPONSKA.                                                                                                                    

- Najprej si preberi spodnje trditve in se odloči, katere izmed njih so pravilne. Številke izbranih trditev si 

zapiši v zvezek.                                                        KITAJSKA  - JAPONSKA 

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. 

Današnja vsebina: VZHODNA AZIJA - Kitajska in Japonska - zapiši v zvezek naslov 

 

1. ura: 7. b 

 

http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/prebivalstvo/prebivalstvo.html


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.       

2. - Preveri pravilnost svojih odločitev glede zgornjih trditev tako da, v SDZ prebereš besedilo na str. 
.... Življenjski pogoji ...                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- in prebereš še gradivo na povezavi (klik)                                                                                                                             
http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/prebivalstvo/prebivalstvo.html                                                                  
V gradivu je opis značilnosti prebivalstva celotne Azije vendar so določene teme izpostavljene prav za 
Kitajsko in Japonsko. V besedilu, ki se ti prikaže ob odprtju omenjenega gradiva so nekatere besede 
obarvane rdeče. S klikom nanje prideš do dodatnih zanimivih informacij, video posnetkov ...              

3. Zaključek: v zvezek si izpiši tiste zgornje trditve, za katere si se prepričal s pomočjo prebranega 
gradiva, da so pravilne.                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/prebivalstvo/prebivalstvo.html


 
 
 
Pozdravljeni, 
 
zanimive informacije o državah sem preko kanala v eAsistentu lahko prebrala le od Minke in Roka. Vsi 
ostali ste modro tiho.  
 
Tokrat naročam: ko se seznanite z današnjo vsebino se vsi oglasite preko kanala s kratko informacijo, s 

katero se boste seznanili v spletnem gradivu.                                                                                                                             

Prvih pet učencev po redovalnici - izračunajte gostoto prebivalstva za Mongolijo in J Korejo; drugih pet - kaj 

pomeni agrarna prenaseljenost in kako države rešujejo problem; zadnji štirje - kako prikazujemo starostno 

in spolno sestavo prebivalstva in kakšna je starostna sestava prebivalstva na Japonskem. 

 
 

 

Pri današnjem samostojnem delu boš:                                                                                                                                              
-  opisal težave, povezane z naravnim prirastkom,ki jih imata državi;                                                                                                                                                                                                                                
 

Za učenje uporabi SDZ, atlas, zvezek in gradivo na povezavi                                                                             

http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/prebivalstvo/prebivalstvo.html                                                                                                                                                                                                          

Potek dela (delaj po spodaj navedenih korakih)                                                                                                                                 

1.  V zvezek  napiši naslov KITAJSKA in JAPONSKA.                                                                                                                    

- Najprej si preberi spodnje trditve in se odloči, katere izmed njih so pravilne. Številke izbranih trditev si 

zapiši v zvezek.                                                        KITAJSKA  - JAPONSKA 

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.       

Današnja vsebina: VZHODNA AZIJA - Kitajska in Japonska - zapiši v zvezek naslov 

 

5. ura: 7. a 

 

http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/prebivalstvo/prebivalstvo.html


2. - Preveri pravilnost svojih odločitev glede zgornjih trditev tako da, v SDZ prebereš besedilo na str. 
.... Življenjski pogoji ...                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- in prebereš še gradivo na povezavi (klik)                                                                                                                             
http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/prebivalstvo/prebivalstvo.html                                                                  
V gradivu je opis značilnosti prebivalstva celotne Azije vendar so določene teme izpostavljene prav za 
Kitajsko in Japonsko. V besedilu, ki se ti prikaže ob odprtju omenjenega gradiva so nekatere besede 
obarvane rdeče. S klikom nanje prideš do dodatnih zanimivih informacij, video posnetkov ...              

3. Zaključek: v zvezek si izpiši tiste zgornje trditve, za katere si se prepričal s pomočjo prebranega 
gradiva, da so pravilne.                   

                                      

http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/geo/azija/prebivalstvo/prebivalstvo.html

