
Pozdravljeni učenci. Navodila za samostojno delo ste nekateri učenci prejeli že v petek, 13.3.  Sošolci so  

poskrbeli, da so jih prejeli tudi nekateri odsotni učenci. Pošiljam jih še po tej poti, z napotki za delo za vsak 

dan posebej, po zaporednih urah za ta dan.  

 

GEOGRAFIJA - torek, 17.3.2020 

 

 

Poglavje: ZAHODNA EVROPA   SDZ od str. ................ (v mojem SDZ je od str. 58 - 63) 

Države in lego Zahodne Evrope smo že obravnavali. Samostojno se boš seznanil še z ostalimi vsebinami.  

Tokrat bo to POVRŠJE ZAHODNE EVROPE                                                                                                                                                              

Vsebino o Površju najprej pazljivo preberi v SDZ. Za boljše razumevanje tudi večkrat. Oglej si površje tudi v 

atlasu. V zvezku si uredi zapis z odgovori na dve točki:                                                                                                                                                                                             

1. Površje Z Evrope sestavljajo:                                                                                                                                                      

-  navedi - pokaži - imenuj primere                                                                                                                                          

Na spletnem naslovu http://www.drustvo-dugs.si/zemljevidi/ poišči nemo karto Z Evrope. Natisni jo in 

dopolni. Ne pozabi na legendo. Vpiši tudi večje reke. V kolikor nimaš možnosti, da si natisneš zemljevid, ga 

nariši. 

 -  opiši pomen posameznih reliefnih enot (za naselitev, gospodarski razvoj, promet)                                                                                                                                        

2. Obalni relief: z vsebino se seznani z uporabo vira na spletni strani   New Page 1 - Arnes  

-  na karti pokažeš in imenuješ obrobna morja, zalive in ožine, ki jih povezujejo (vpišeš v nemo karto, ki si jo    

uporabil za površje)                                                                                                                                                             

-  ločiš tipe obal Z Evrope in njihov nastanek (navedeš/poimenuješ, pojasniš nastanek)                                                                                                                

-  opišeš, kako so nastali nizozemski polderji (lahko s pomočjo skice)                                                                                                                                       

-  primerjaš obale zahodnoevropskih držav s sredozemsko obalo Francije glede razčlenjenosti in plimovanja   

Svoje novo znanje preveri še z reševanjem nalog na omenjeni spletni strani.     

 

 

Poglavje: GOSPODARSTVO   SDZ od str. 46 - 65    

Za tokratno uro je tema PROMET. 

 V SDZ od str. 58 - 61 preberi vsebino - bolje večkrat in reši tudi vaje.                                                                                                                                                     

Za še več informacij ti priporočam tudi uporabo gradiva na spletu. Priporočam dvoje: 

 http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/      V meniju poišči GEOGRAFIJA / Gospodarstvo / Promet  

Če vpišeš v spletni iskalnik učna gradiva, se ti odpre zgornji naslov.  

1. ura: 7. b 

 

3. ura: 9. a 

 

http://www.drustvo-dugs.si/zemljevidi/
http://www.o-4os.ce.edus.si/gradiva/


https://eucbeniki.sio.si/geo9/index.html   V meniju izbereš KAZALO / Gospodarstvo / Promet   

Če vpišeš v spletni iskalnik   i učbeniki, se ti odpre zgornji naslov in v meniju izbereš Geografija 9. 

V zvezku dopolni priložen zapis. Za nekatere dopolnitve uporabi znanje tudi drugih predmetov (ZGO - kdo 

je gradil prve ceste na našem ozemlje, kje), vsebin o prebivalstvu (dnevne migracije), gospodarskem 

razvoju... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poglavje: ZAHODNA EVROPA   SDZ od str. ................ (v mojem SDZ je od str. 58 - 63) 

Samostojno boš odpotoval v Zahodno Evropo in jo spoznaval. Za pot potrebuješ atlas, SDZ, dostop do 

svetovnega spleta ter domačo literaturo. Vsebina je razdeljena na posamezne enote: Lega in države, 

površje, podnebje, gospodarstvo.                                                                                                                                       

Najprej pa si uredi celostransko naslovnico, kot to običajno storimo pri novem poglavju. 

 

LEGA IN DRŽAVE 

Vsebino o Legi in državah najprej pazljivo preberi v SDZ. Za boljše razumevanje tudi večkrat. Svoja nova 

znanja preveri z reševanjem naloge 1 v SDZ. V zvezek prepiši spodnji priložen miselni vzorec in ga dopolni.  

5. ura: 7. a 

 

https://eucbeniki.sio.si/geo9/index.html


 Na spletnem naslovu http://www.drustvo-dugs.si/zemljevidi/ poišči nemo karto Z Evrope. Natisni jo in 

dopolni z imeni držav in glavnih mest. Države v zemljevidu pobarvaj. V kolikor nimaš možnosti, da si 

natisneš zemljevid, ga nariši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drustvo-dugs.si/zemljevidi/

