
petek, 22. 5. 2020 

 

 

Pozdravljeni učenci, 

čez teden dni se vidimo v živo. Do takrat pa opravite še zadnjo zadolžitev na daljavo. Tokrat boste v vlogi 

učitelja. Za vse informacije sem dosegljiva na eAsistentu kamor ste se prijavili. Morebitna vprašanja, želje... 

mi lahko zastavite preko kanala ali sporočil. Vesela bom tudi vašega komentarja o tem načinu utrjevanja.   

 

 

 

Pri današnjem samostojnem delu boš:     

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

pokrajin 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.                                               

 

- Za vse ukaželjne geografe in geografinje …                                                                                                                                                

Če si želiš še malo virtualnega potovanja po teh pokrajinah, si lahko ogledaš posnetke, ki jih najdeš na 

spodnjih povezavah. 

https://www.youtube.com/embed/EGSGNSB9kIk?rel=0&wmode=opaquecolor:#1f497d 

https://krizna-jama.si/prostorske-fotografije-krizne-jame/ 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174636552             

 https://www.youtube.com/watch?v=oLpx7PWB2EE            

 https://www.youtube.com/watch?v=2jBc7_hSYMA         

 https://www.burger.si/NotranjskiRegijskiPark/360/index.html#Slivnica        

 

 

 

  

1. ura: 9. a 

 

Današnja vsebina: DINARSKOKRAŠKE POKRAJINE - utrjevanje 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/EGSGNSB9kIk?rel=0&wmode=opaquecolor:#1f497d
https://krizna-jama.si/prostorske-fotografije-krizne-jame/
https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174636552
https://www.youtube.com/watch?v=oLpx7PWB2EE
https://www.youtube.com/watch?v=2jBc7_hSYMA
https://www.burger.si/NotranjskiRegijskiPark/360/index.html#Slivnica


 

 

Pozdravljeni učenci, 

zanima me, če ste si ogledali posnetke, ki sem vam jih posredovala v torek. Ste našli kakšne zanimive 

podatke o državi, ki ste si jo izbrali za opis? Prosim posredujte mi informacije, ki so vas presenetile. Zapišite 

jih v kanal preko eAsistenta, da jih vidijo tudi drugi. Tudi sama vam bom pripela še kakšno. 

 
 

Pri današnjem samostojnem delu boš:                                                                                                                                              
-  na zemljevidu površja pokazal in poimenoval velike pokrajinske enote;                                                                                                                                 
-  ob zemljevidu in slikovnem gradivu primerjal velike pokrajinske enote Vzhodne Azije;                                                     
-  opisal podnebne značilnosti posameznih pokrajinskih enot; 
-  sklepal o možnostih za življenje ljudi v posameznih pokrajinskih enotah in posledično o gostoti poselitve                                                                                    
 

Za učenje uporabi SDZ, atlas, zvezek in ptt  na povezavi    http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/7.-a-

POKRAJINSKE-ENOTE-VZHODNE-AZIJE.pptx 

Potek dela (delaj po spodaj navedenih korakih)                                                                                                                                 

1.  Najprej si preberi besedilo v SDZ.                                                                                                                                                  

2.  Oglej si še ptt predstavitev (z dodanimi povezavami)  http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/7.-a-

POKRAJINSKE-ENOTE-VZHODNE-AZIJE.pptx 

 3. V zvezek napiši naslov   ...........                                                                                                                                                

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

- Velike pokrajinske enote V Azije: ......................................    Vsako vsaj z eno povedjo opiši.                                                                                                         

- Podnebne značilnosti: a - dejavniki, ki vplivajo na podnebje V Azije     b - tipi podnebja in značilnosti 

najznačilnejših podnebij v V Aziji   (vključi pojme:  celinsko podnebje, monsunsko podnebje - puščave - 

poletni in zimski monsun)                                                                                                                                                                  

- Možnosti za življenje ljudi: razlike v poselitvi (več - manj, zakaj)     

4. Za preverjanje reši vajo 2 v SDZ. 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. ura: 7. a 

 

Današnja vsebina: VZHODNA AZIJA - Pokrajinske enote - zapiši v zvezek naslov 

 

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/7.-a-POKRAJINSKE-ENOTE-VZHODNE-AZIJE.pptx
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/7.-a-POKRAJINSKE-ENOTE-VZHODNE-AZIJE.pptx
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/7.-a-POKRAJINSKE-ENOTE-VZHODNE-AZIJE.pptx
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/7.-a-POKRAJINSKE-ENOTE-VZHODNE-AZIJE.pptx


 

 

Pozdravljeni učenci, 

prosila sem vas za odziv. Nič se ni zgodilo. Nobenega komentarja. Sedaj pa naročam - prvih pet po redovalnici naj mi 

posreduje test, ki ste ga sestavili za utrjevanje vsebine o V Evropi in S Aziji. Drugih pet po redovalnici naj zapiše vsaj 

tri informacije, ki ste jih našli za državo, ki ste jo izbrali za opis. Vaše odzive pričakujem v komunikaciji preko 

eAsistenta in sicer v kanalu - DANES. Zadnjih šest učencev po redovalnici naj preko iste komunikacije odgovori, če si  

je gradivo za današnji dan ogledalo in obdelalo.  

 
 

Pri današnjem samostojnem delu boš:                                                                                                                                              
-  na zemljevidu površja pokazal in poimenoval velike pokrajinske enote;                                                                                                                                 
-  ob zemljevidu in slikovnem gradivu primerjal velike pokrajinske enote Vzhodne Azije;                                                     
-  opisal podnebne značilnosti posameznih pokrajinskih enot; 
-  sklepal o možnostih za življenje ljudi v posameznih pokrajinskih enotah in posledično o gostoti poselitve                                                                                    
 

Za učenje uporabi SDZ, atlas, zvezek in ptt  na povezavi   http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/7.-a-

POKRAJINSKE-ENOTE-VZHODNE-AZIJE.pptx 

 Potek dela (delaj po spodaj navedenih korakih)                                                                                                                                 

1.  Najprej si preberi besedilo v SDZ.                                                                                                                                                  

2.  Oglej si še ptt predstavitev (z dodanimi povezavami)    http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/7.-a-

POKRAJINSKE-ENOTE-VZHODNE-AZIJE.pptx 

3. V zvezek napiši naslov   ...........                                                                                                                                                

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

- Velike pokrajinske enote V Azije: ......................................    Vsako vsaj z eno povedjo opiši.                                                                                                         

- Podnebne značilnosti: a - dejavniki, ki vplivajo na podnebje V Azije     b - tipi podnebja in značilnosti 

najznačilnejših podnebij v V Aziji   (vključi pojme:  celinsko podnebje, monsunsko podnebje - puščave - 

poletni in zimski monsun)                                                                                                                                                                  

- Možnosti za življenje ljudi: razlike v poselitvi (več - manj, zakaj)     

4. Za preverjanje reši vajo 2 v SDZ. 

 

 

 

 

 

 

  

3. ura: 7. b 

 

Današnja vsebina: VZHODNA AZIJA - Pokrajinske enote - zapiši v zvezek naslov 

 

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/7.-a-POKRAJINSKE-ENOTE-VZHODNE-AZIJE.pptx
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/7.-a-POKRAJINSKE-ENOTE-VZHODNE-AZIJE.pptx
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/7.-a-POKRAJINSKE-ENOTE-VZHODNE-AZIJE.pptx
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/7.-a-POKRAJINSKE-ENOTE-VZHODNE-AZIJE.pptx


 

 

 

Pozdravljeni učenci,  

danes je na vrsti pisno ocenjevanje znanja, ki bo potekalo na enak način kot smo izvedli preverjanje znanja 

pretekli teden. Test je v obliki spletnega vprašalnika. Časa za reševanje imate na voljo od 8.00 do 9.00. Po 

izteku časa se bo možnost za oddajo rešenega testa zaprla in testa ne bo več možno oddati. Test lahko 

rešuješ na računalniku ali mobitelu vendar moraš imeti internetno povezavo oz. mobilne podatke.  

Ko vpišeš svoje ime in priimek (NE POZABI!) lahko začneš takoj z reševanjem.                                                                                                              

Reševanje zaključiš s klikom na gumb POŠLI / SUBMIT.  

To je povezava / link za test v obliki spletnega vprašalnika:  

https://docs.google.com/forms/d/1PelTys4TpYlBjVRaJ4YeMZ4Q6H_jjShrSr6Rf0XJ_qI/edit 

 

 Srečno in uspešno! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4. ura: 6. a 

 

https://docs.google.com/forms/d/1PelTys4TpYlBjVRaJ4YeMZ4Q6H_jjShrSr6Rf0XJ_qI/edit


 

 

 

Pozdravljeni učenci,  

v priponki posredujem primer zapisa v zvezek za vsebino o prebivalstvu. Upam, da ste jo obdelali. Preglejte 

si svoje zapise, po potrebi dodajte. Za lažje razumevanje pestre sestave prebivalstva sem priložila še 

grafični prikaz, ki ponazarja katere skupine prebivalcev so se mešale in kdo so današnji potomci.   

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/rešitve-Prebivalstvo-LA.pdf 

 

 

Pri današnjem samostojnem delu boš:                                                                                                                               

- s pomočjo tematskih zemljevidov sklepal o prevladujočih gospodarskih dejavnostih v Latinski Ameriki; 

- spoznal značilnosti kmetijstva v Latinski Ameriki; 

- s pomočjo tematskega zemljevida naštel naravna bogastva in energijske vire. 

Danes za učenje uporabi pripravljeno gradivo na tej povezavi  

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/Latinska-Amerika-gospodarstvo.pdf     in  atlas (tematske karte)                                                                                                   

Potek dela (delaj po spodaj navedenih korakih)                                                                                                                     

1. Sledi pripravljenemu gradivu. Odgovarjaj na vprašanja (ustno), preverjaj  informacije v atlasu, razberi 

podatke iz grafikonov.      

2. V zvezek si sproti zapisuj značilnosti za prevladujoče gospodarske dejavnosti (kmetijstvo, rudarstvo, 

industrija, turizem).            

3. Za preverjanje reši še nalogo 5 v SDZ.  

 

Današnja vsebina: GOSPODARSTVO LATINSKE AMERIKE  - napiši v zvezek 

 

5. ura: 8. a 

 

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/re%C5%A1itve-Prebivalstvo-LA.pdf
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/Latinska-Amerika-gospodarstvo.pdf

