
torek, 19. 5. 2020 

 

 

Pozdravljeni učenci, 

le še štirje učenci se niste prijavili v eAsistenta. Vsi ostali ste po tej poti že dobili informacijo o doseženi 

oceni rešenega vprašalnika o naravoslovnem dnevu. Mnogi ste mi tudi odgovorili. Komunikacija je v 

eAsistentu možna tudi preko kanala. Tja sem vam pripela rešitve ND. Tudi vam jo priporočam.                                                                                         

Kako se vam je zdela oblika preverjanja? Tokrat ste bili v vlogi učitelja. Ste si ogledali video predstavitve? 

Vabim vas, da mi odgovorite preko kanala.  

Sedaj pa prosim vsi vstopite na vlak. Gremo novim doživetjem naproti. 

 
 

 

Pri današnjem samostojnem delu boš:                                                                                                                                    

- na zemljevidu poiskal države Vzhodne Azije in določil geografsko lego območja,                                                                                                         

- ob fotografijah opisal značilnosti posameznih držav in način življenja v njih.   

Za učenje uporabi SDZ, atlas, zvezek                                                                                                                                         

Potek dela (delaj po spodaj navedenih korakih)                                                                                                                                 

1.  Najprej si oglej spodnji zemljevid in ob njem ponovi delitev Azije.                                                                                                                                

Tako kot Evropo, delimo Azijo predvsem glede na 

lego (po straneh neba). Znotraj posameznih delov 

so si nekatere države precej podobne (podobne 

podnebne, gospodarske in zgodovinske značilnosti). 

Ponekod je podobnosti manj in kot kriterij za 

umestitev določene države v posamezni del 

prevlada lega.   

 

Naše potovanje bomo začeli v deželah 

vzhajajočega sonca, kot pogosto slišimo za 

Vzhodno Azijo.  

 

 

 

 

 

 

1. ura: 7. b 

 

Današnja vsebina: VZHODNA AZIJA - Lega in države - zapiši v zvezek naslov 

 



2. Oglej si spodnje fotografije in ob tem ugotovi glavne značilnosti držav Vzhodne Azije.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. V zvezek napiši naslov  

- S pomočjo priloženega zemljevida in Atlasa ugotovi države 

V Azije.                                                                                                       

- V zvezek napiši pod točko ena: Države in glavna mesta V 

Azije so: .........................................................                                               

- Določi geografsko lego V Azije (v stopinjski mreži, omejitev 

na posameznih straneh neba s pokrajinami, morji)                              

- V zvezek zapiši:                                                                                           

V Azija leži med ......... ,  .......... vzporednikom  in ......... ,  

............ poldnevnikom.                                                                            

Na S jo omejuje ....................., na J ...................., na V 

................., na Z ............................                                                                                            

- Primerjaj države V Azije (po velikosti, legi ....) Morda si naredi tabelo za boljšo preglednost.                                                                               

Preberi si v SDZ rubriko Drobci za radovedne in ostalo besedilo na tej strani.                                                         

- Reši tudi vajo 1.  

4. Izberi si eno od držav in s pomočjo svetovnega spleta (in knjižnih virov) pripravi in zapiši v zvezek kratko 

predstavitev - v alinejah (poišči manj znane podatke, posebnosti, nekaj kar o državi nisi vedel in si 

presenečen, osnovne podatke: površina, prebivalstvo, vera, jezik.... izpusti)       

 

 

     

Pozdravljeni učenci, 
le devet učencev se je prijavilo v eAsistent in dobilo povratno informacijo glede ocene ND.  Vse ostale 

očitno ne zanima niti ocena. Tudi prav.  

Pošiljam današnjo vsebino. 

 

 

Pri današnjem samostojnem delu boš:       
- razložil vpliv reliefa, podnebja, rastlinstva in vodovja na gospodarstvo ter življenje ljudi Dinarskokraških 
pokrajin; 
- opisal značilnosti gospodarstva v Dinarskokraških pokrajinah;                                                                                                                       
- na zgledu Postojnske jame predstavil prizadevanja in ukrepe za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. 
                                                                                                                             
Za učenje uporabi SDZ, atlas, zvezek  

Potek dela (delaj po spodaj navedenih korakih)                                                                                                                  

1. V SDZ preberi učno snov.                                                                                                                                                        

2. Oglej si povzetke v priloženem ptt na povezavi:  http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/Poselitev-in-

gospodarstvo-DK-pokrajin.ppt 

Današnja vsebina: POSELITEV IN GOSPODARSTVO DINARSKOKRAŠKIH POKRAJIN 

 

 

 

 

3. ura: 9. a 

 

http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/Poselitev-in-gospodarstvo-DK-pokrajin.ppt
http://oskosmac.splet.arnes.si/files/2020/05/Poselitev-in-gospodarstvo-DK-pokrajin.ppt


Zaključek  

- reši vajo 3,4 v SDZ str. 88 -89 

- naredi si lasten zapis v zvezku 

 

 
 

 

 

Pozdravljeni učenci, 

še sedem učencev se ni prijavilo v eAsistenta. Vsi ostali ste po tej poti že dobili informacijo o doseženi oceni 

primerjave pokrajin. Mnogi ste mi tudi odgovorili.  

Za danes imam za vas presenečenje!  

Ker sem bila v preteklem tednu ponovno prehitra sem vam posredovala gradivo za dve učni uri. Šele 

kasneje sem ugotovila, da v torek ni bilo GEO po urniku temveč BIO. Zato vam danes ne posredujem 

novega gradiva.  

Vsi, ki ste obe snovi predelali že prejšnji teden, ste danes prosti. :) 

 

 

 

 

 

Pozdravljeni učenci, 

le še dve učenki se nista prijavili v eAsistenta. Vsi ostali ste po tej poti že dobili informacijo o doseženi oceni 

rešenega vprašalnika o naravoslovnem dnevu. Mnogi ste mi tudi odgovorili. Komunikacija je v eAsistentu 

možna tudi preko kanala. Tja sem vam pripela rešitve ND. Tudi vam jo priporočam.       

Predno se odpravimo dalje priporočam utrjevanje predelane vsebine o V Evropi in S Aziji z reševanjem 

interaktivnih nalog na portalu ucimse.com (aktivacijsko kodo imaš v SDZ). 

  - Za vse ukaželjne geografe in geografinje …                                                                                                                                                

Če bi rad izvedel (izvedela) še kaj več o transsibirski železnici, sporih med Rusijo in Ukrajino, o 

tradicionalnem ruskem plesu, risanki »Maša in medved«, si lahko ogledaš posnetke, ki jih najdeš na 

spodnjih povezavah. 

  https://www.youtube.com/watch?v=S0L0Vb-FcOU 

 https://www.youtube.com/watch?v=1NtdmNVNosA 

5. ura: 7. a 

 

4. ura: 8. a 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S0L0Vb-FcOU
https://www.youtube.com/watch?v=1NtdmNVNosA


  https://www.youtube.com/watch?v=DbreseM2vbg 

 https://www.youtube.com/watch?v=Zd8E32yNmRw 

 https://si.rbth.com/longreads/masa_in_medved/ 

       

   

Sedaj pa prosim vsi vstopite na vlak. Gremo novim doživetjem naproti. 

 
 

 

Pri današnjem samostojnem delu boš:                                                                                                                                    

- na zemljevidu poiskal države Vzhodne Azije in določil geografsko lego območja,                                                                                                         

- ob fotografijah opisal značilnosti posameznih držav in način življenja v njih.   

Za učenje uporabi SDZ, atlas, zvezek                                                                                                                                         

Potek dela (delaj po spodaj navedenih korakih)                                                                                                                                 

1.  Najprej si oglej spodnji zemljevid in ob njem ponovi delitev Azije.                                                                                                                                

Tako kot Evropo, delimo Azijo predvsem glede na 

lego (po straneh neba). Znotraj posameznih delov 

so si nekatere države precej podobne (podobne 

podnebne, gospodarske in zgodovinske značilnosti). 

Ponekod je podobnosti manj in kot kriterij za 

umestitev določene države v posamezni del 

prevlada lega.   

 

Naše potovanje bomo začeli v deželah 

vzhajajočega sonca, kot pogosto slišimo za 

Vzhodno Azijo.  

 

 

 

 

 

2. Oglej si spodnje fotografije in ob tem ugotovi glavne 

značilnosti držav Vzhodne Azije.  

 

Današnja vsebina: VZHODNA AZIJA - Lega in države - zapiši v zvezek naslov 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DbreseM2vbg
https://www.youtube.com/watch?v=Zd8E32yNmRw
https://si.rbth.com/longreads/masa_in_medved/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. V zvezek napiši naslov  



- S pomočjo priloženega zemljevida in Atlasa ugotovi države V Azije.                                                                                                       

- V zvezek napiši pod točko ena: Države in glavna mesta V Azije so: .........................................................                                               

- Določi geografsko lego V Azije (v stopinjski mreži, omejitev na posameznih straneh neba s pokrajinami, 

morji)                              - V zvezek zapiši:                                                                                           V Azija leži med 

.........    .......... vzporednikom  in .........   ............ poldnevnikom.                                                                            

Na S jo omejuje ....................., na J ...................., na V ................., na Z ............................                                                                                            

- Primerjaj države V Azije (po velikosti, legi ....) Morda si naredi tabelo za boljšo preglednost.                                                                              

Preberi si v SDZ rubriko Drobci za radovedne in ostalo besedilo na tej strani.                                                             

- Reši tudi vajo 1.  

4. Izberi si eno od držav in s pomočjo svetovnega spleta (in knjižnih virov) pripravi in zapiši v zvezek kratko 

predstavitev - v alinejah (poišči manj znane podatke, posebnosti, nekaj kar o državi nisi vedel in si 

presenečen, osnovne podatke: površina, prebivalstvo, vera, jezik.... izpusti)       

                                                               


