
GEOGRAFIJA (8. teden) 

 

6. RAZRED 

LETNI ČASI 

Prejšnji teden ste se dobro spoznali s kroženjem Zemlje okoli Sonca, letnimi časi in 

spreminjanjem dolžine dneva in noči. Odgovorili ste na 6 vprašanj. Ugotovila sem, da ste na 

ta vprašanja malo težje odgovarjali. Zato so spodaj napisani odgovori. Vi svoje odgovore 

primerjajte s temi in če niso pravilni, jih prosim popravite. 

a) Letni časi nastanejo zato, ker je Zemljina os nagnjena glede na ravnino, po kateri 

kroži okoli Sonca. Tako ob različnih letnih časih sončni žarki padajo pod različnimi 

koti. 

b) Pomlad: 21. 3 

Poletje: 21. 6. 

Jesen 23. 9. 

Zima 21. 12. 

To so začetki letnih časov na S poluti. Na J poluti je obratno. 

c) Spreminjanje dneva in noči je zaradi kroženja Zemlje okoli Sonca. Neposredno je  

odvisno od lege Zemlje na tej poti. 

č)  Ob ekvatorju sta noč in dan celo leto pribl. enako dolga, bolj ko se gibamo proti  

      poloma, je ta razlika večja. 

d) Enakonočje ali ekvinokcij je takrat, ko sta na Zemlji noč in dan enako dolga (21. 3. 

in 23. 9.). Solsticij ali sončev obrat pa takrat, ko sta različno dolga (21. 6. in 21. 

12.). 

e) Polarni dan je, ko je Sonce ves dan nad obzorjem. Polarna noč pa, ko Sonce sploh  

ne vzide in je ves dan pod obzorjem. To se dogaja onkraj obeh tečajnikov. 

 

 

7. RAZRED  

VZHODNA EVROPA: Prebivalstvo 

V učbeniku si preberete poglavje o prebivalstvu Vzhodne Evrope (str. 97 in 98) in v zvezek 

napišete:  

- kakšna je poselitev Vzhodne Evrope (gostota), 

- kateri narodi so v tem delu Evrope, 

- v katero jezikovno skupino spadajo, 
- kaj je transsibirska železnica. 

 

  



 

8. RAZRED 

JUŽNA AMERIKA 

Zaključili smo z Južno Ameriko. Zato boste preverili svoje znanje tako, da boste v e-učbeniku:  

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2592/index6.html  rešili 11 nalog na straneh od 141 do 142. 

Rešitve zapišete v zvezek. 

         

 

9. RAZRED 

INDUSTRIJA V SLOVENIJI 

Ta teden se boste spoznali z razvojem industrije v Sloveniji. V samostojnem delovnem zvezku 

preberete poglavje o industriji na straneh od 70 do 71. Potem rešite nalogi: 1. in 2.  

 

DODATNO 

Kdor želi, lahko naredi zapis o razvoju industrije v Sloveniji skozi zgodovinska obdobja. Na 

vam ljub način (ppt, seminarska naloga, klasičen opis, …). Izdelek pošljite na moj e-naslov ali 

v Lopolis. Dodatno delo se bo upoštevalo pri zaključevanju ocene. 

 

Želim vam veliko zdravja in dobre volje. Če pa ima kdo kakšno vprašanje (ni nujno da je 

geografsko 😊), mi lahko piše na: urska.dezman@guest.arnes.si  ali v Lopolis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eucbeniki.sio.si/geo8/2592/index6.html
mailto:urska.dezman@guest.arnes.si


DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA KULTURA TER ETIKA (8. teden) 

VEROVANJA, VERSTVA IN DRŽAVA 

7. A, 7. B 

V tem tednu pričnemo z uvodnim delom našega zadnjega poglavja: VEROVANJE. V SDZ si 

preberite vsebino na str. 76 – 79 in si oglejte videopredavanje na šolski spletni strani 

VEROVANJE https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=nGNPGUcEZnXoBmWX9YaTf2Eh ter rešite 

naloge na omenjenih straneh. 

7. C 

VELIKA VERSTVA SVETA 

V tem tednu bomo nadaljevali s predstavitvijo VELIKIH VERSTEV SVETA. Dokončali boste (do 

petka 15. 5. 2020) skupinsko predstavitev v digitalni obliki (Power point, Prezi…) in mi jo 

poslali na Lo.Polis ali e-pošto. Vsaka predstavitev mora vsebovati naslednje vsebine: ZAČETEK 

VERSTVA; OSNOVNE ZNAČILNOSTI – ŠTEVILO VERNIKOV, KJE JE RAZŠIRJENO…; SIMBOLI; 

PRAZNIKI; SVETI KRAJI; PRI NAS; POSEBNOSTI…). Uporabite delovni učbenik, domačo knjižnico 

in splet. 

 

8. A, B IN C 
 

SVETOVNA SKUPNOST 

Pretekli teden ste se spoznali s pojmom GLOBALIZACIJA. Ta teden si poste pogledali še ppt 

GLOBALIZACIJA in si v zvezek pod naslov zapisali najpomembnejše trditve o tem (povzetek 

na koncu videopredavanja. 

 

 

  

https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=nGNPGUcEZnXoBmWX9YaTf2Eh
http://osrj.splet.arnes.si/globalizacija/


ZGODOVINA (8. teden) 

6. RAZRED: SODOBNE DRUŽINE  

V delovni učbenikih si prosim preberite omenjeno poglavje (str. 96-98) in rešite naloge 16, 

17, 18. V ponedeljek bom objavil videopredavanje. Zaradi športno naravoslovnega dne 

Kahoota v tem tednu ne bo. 

7. RAZRED: SLOVENSKE ZGODOVINSKE DEŽELE 

V učbenikih si prosim preberite omenjeno poglavje (str. 109) in rešite naloge v delovnem 

zvezku str. 85. V torek bom objavil videopredavanje. Zaradi športno naravoslovnega dne 

Kahoota v tem tednu ne bo. 

8. RAZRED: SLOVENSKA KULTURA IN ZNANOST OB KONCU 19. STOLETJA  

V učbenikih si prosim preberite omenjeno poglavje (str. 109-111) in rešite naloge v 

delovnem zvezku str. 73-74. V sredo bom objavil videopredavanje. Zaradi športno 

naravoslovnega dne Kahoota v tem tednu ne bo. 

9. RAZRED: KAKŠNO JE BILO ŽIVLJENJE MED VOJNO 

V učbenikih si prosim preberite omenjeno poglavje (str. 105-106) in rešite naloge v 

delovnem zvezku str. 72. V ponedeljek bom objavil videopredavanje. Zaradi športno 

naravoslovnega dne Kahoota v tem tednu ne bo. 

 

 

 

 

 

 


