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GEOGRAFIJA 6 

 

Lepo pozdravljeni, ŠESTOŠOLCI  Čeprav smo doma, tedni hitro bežijo, kaj ne? Resnično 

upam, da ste vsi zdravi, POLNI POZITIVNE ENERGIJE in da se redno slišite z vrstniki ter 

tako ohranjate izredno pomembne socialne stike.  
 

Hvala vsem, ki ste mi v preteklem tednu poslali povratne informacije o vašem delu. Vsakega odziva posebej 

sem iskreno vesela in skrbno jih beležim. Pred vami je teden UTRJEVANJA ZNANJA. 

 

Gradivo tega tedna sestavljajo štirje sklopi:  

A) REŠITEV NALOGE prejšnjega tedna;  

B) obvezno delo – UTRJEVANJE ZNANJA; 

C) priporočljivo preverjanje znanja preko interaktivnih iger; 

D) neobvezne GEOGRAFSKE NOVICE. 

 

Ko končate delo se mi v kratkem elektronskem sporočilu oglasite - najkasneje do petka, 17. aprila (do 14. 

ure). Napišite mi kako je šlo utrjevanje znanja, katero vprašanje vam je povzročilo težave in ali ste se 

preizkusili v spletnih igrah. Še vedno sledimo geografskim novicam in čakam na vašo! Pa kaj na temo 

koronavirusa lahko ustvarite. Bom vesela tudi risbice. Ob nerazumevanju učne snovi, navodil in nalog se 

lahko kadarkoli obrnete name, preko spodaj zapisanega elektronskega naslova:  
 

geografija.zalec@gmail.com (učiteljica Tina Seibert) 

V naslov sporočila (Zadeva) dosledno zapišite svoje podatke: IME PRIIMEK RAZRED 

 

Vklopi geografsko razmišljanje in akcija! 

 

A) S pomočjo spodnje slike preveri pravilnost svojega dela pri zapisu v zvezku prejšnji teden in 

hkrati se seznani z Luninimi menami v marcu in aprilu 2020. 
 

REŠITEV NALOGE – LUNINE MENE 
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B) Pred tabo je utrjevanje znanja pridobljenega pri urah geografije v tem šolskem letu. Če imaš 

možnost, si spodnje naloge natisni in reši. Če te možnosti nimaš – nič hudega, si vprašanja in 

odgovore smiselno, skrajšano, zapiši v zvezek. Mogoče si izpišeš le naloge, na katere nisi znal 

odgovoriti. 
 

OBVEZNO DELO 
 

UTRJEVANJE ZNANJA 
 

1. Na spodnjih fotografijah imaš prikazane različne pojave.  

a) Pod vsako fotografijo napiši ime pojava na fotografiji. (Kaj vidiš?) 

b) Na drugo črto napiši, ali pojav s fotografije proučuje fizična ali družbena geografija. 

 

 

 

 

 

 

_________________________      ________________________      _______________________ 
_________________________       ________________________       _______________________ 
 

2. Spodaj navedene pojme in opise smiselno poveži. To narediš tako, da črko izpred opisa prepišeš k 

pripadajočem pojmu.                                                                                            
 

_____ ZVEZDE             A  majhno zamrznjeno vesoljsko telo, ki ga vidimo kot svetlo kroglo z repom, ko zaide v bližino Sonca 

_____ LUNA                 B   velike, zelo segrete plinaste krogle  

_____  KOMET             C   naravni satelit Zemlje 

_____ GALAKSIJA         D   naša Galaksija 

_____ RIMSKA CESTA  E   sestavlja jo več milijard zvezd 

 

3. Življenje na Zemlji omogoča Sonce.                                                                        

Zakaj je Sonce za nas pomembnejše od ostalih zvezd? 
 

4. Okoli Sonca kroži 8 planetov. Ustno jih naštej v zaporedju kot si sledijo od Sonca navzven! 
 

 

5. Oblika in zgradba Zemlje.  

Poimenuj z modro puščico označeni del Zemlje in napiši eno značilnost označenega dela.  

 

Ime dela Zemlje: 

______________________ 

Ena značilnost: 

______________________ 

______________________ 
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6. Značilnosti celin. Podčrtaj tri trditve,  

ki opisujejo Azijo. 
 

Ima najvišje gorstvo na svetu.  

Pripada ji največji polotok na Zemlji. 

V Aziji leži največje mesto na svetu. 

Je druga največja celina. 

Najvišje gorstvo so Alpe.  
 

7. S pomočjo fotografij pojasni razliko med hribovji in gorovji. 

 

 

 

 
 

8. Poimenuj s črkami označene celine in s številkam označene oceane.  

 

                                                                                                                                                       A _________________ 

                                                                                                                                                       B _________________ 

                                                                                                                                                       C _________________ 

                                                                                                                                                       Č _________________ 

                                                                                                                                                       D _________________ 

                                                                                                                                                       E _________________ 

 

                                                                                                                                                       1 _________________ 

                                                                                                                                                       2 _________________ 

                                                                                                                                                       3 _________________ 

 

 

9. Geografska lega: Kako imenujemo ZAČETNI VZPOREDNIK? _____________________ 
 

10. Najbolj uporaben pripomoček za prikazovanje Zemljinega površja je zemljevid.                                                                                   

a) Številčno merilo spremeni v opisno. 1: 100 000 

 

                                                        

11. Dopolni, da bo prav!  

Zemlja za to, da obkroži Sonce potrebuje ________ dni in ____ ur. Njena vrtilna os je nagnjena za ______◦. 

Vsako četrto leto je dolgo 366 dni. Imenujemo ga ______________________________________________. 

 

12. Odgovori na vprašanja.                   

a) V katerem letnem času imamo na severni polobli najkrajši dan? _________________________________ 

b) Kateri dan v letu padajo sončevi žarki navpično na severni povratnik? ____________________________ 

A 

B 

C 

Č D

E 

E

E 

1 2 

3 
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C) Na spodnjih povezavah najdeš spletni igri, skozi katere preveri svoje znanje!  

 interaktivni – SPLETNI IGRI 
 

1. Določi geografsko širino in dolžino točk, tako da klikneš na pravi krogec: 

https://www.purposegames.com/game/longitude-and-latitude-quiz  

 

2. KONTINENTI in OCEANI. Izberi nalogo po težavnosti  

(Level 1= Klikni na pravilno celino ali ocean, Level 2 = Prenesi celino ali ocean na zemljevid; Level 3 =Zapiši 

prve tri črke imena celine ali oceana v angleščini) 

http://www.sheppardsoftware.com/World_Continents.htm 

 

 

D) Dve učenki sta se oglasili z geografskimi novicami, ostale prilagam sama... 

GEOGRAFSKE NOVICE 
 

PREMIK URE na poletni čas (Če sploh še lahko govorimo o novici?) 

Devetošolka Pia in šestošolka Anja sta me opomnili na prestavitev urnih kazalcev. Anja je zapisala, da ji je 

»prestavitev ure iz zimskega na poletni čas predstavljala največji izziv preteklega tedna«.  Res je, marsikdo 

to situcijo doživlja precej stresno! 

                                                                      Torej, v nedeljo, 29. 3. 2020, smo prešli iz zimskega na poletni čas.  

                                                                      Kazalce ur smo premaknili za eno uro naprej, ob 2:00 zjutraj na 3:00. 

                                                                      Družabna omrežja je teden pred tem preplavila novica, ki naj bi nas  

                                                                      nasmejala: »V nedeljo, 29.3., se prestavi ura. Bomo lahko 1 uro dlje 

                                                                      doma « Upam, da informaciji niste nasedli in da je niste brez  

                                                                      premisleka »všečkali«, ker je bila povsem napačna. Ker smo uro 

                                                                      premaknili naprej, smo spali 1 uro manj,  

                                                                      torej smo bili dejansko 1 uro manj doma!  

 

Zadnje čase veliko slišimo o tem, da v prihodnje ne bomo več premikali kazalcev.  

O tem dogovori znotraj Evropske unije intenzivno potekajo.  

Pa ste se kdaj vprašali, zakaj sploh premikamo kazalce? Poglejte si kratko video animacijo o tem: 

https://www.youtube.com/watch?v=RskekA7y210 (Infodrom: PREMIK URE) 

 

 

https://www.purposegames.com/game/longitude-and-latitude-quiz
http://www.sheppardsoftware.com/World_Continents.htm
https://www.youtube.com/watch?v=RskekA7y210
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Nad Slovenijo ponovno viden METEOR 

6. aprila 2020 smo pri poročilih zasledili kratko novico o ponovnem padcu meteorita na območju Slovenije. 

Oprijemljivih dokazov za to še ni. Očevidci govorijo o opaženem meteorju. 

https://siol.net/novice/slovenija/spet-meteor-nad-slovenijo-ste-ga-videli-522639  

Razlikujete med pojmoma METEOR in METEORIT?   

 

DAN ZDRAVJA 

                                                                      7. april je Svetovni dan zdravja. Letos je posvečen           

                                                                          medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom in babicam.  

                                                                              Ravno ti so v času epidemije nepogrešljivi! Ploskamo jim in se  

                                                                          jim zahvaljujemo. Prav je tako. 

 

                                                                          NACIONALNI INŠTITUT JAVNEGA ZDRAVSTVA: 

                                                                     https://www.nijz.si/sl/7-april-2020-svetovni-dan-zdravja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. april – MEDNARODNI DAN VESOLJSKIH POLETOV S ČLOVEŠKO POSADKO 

Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2011 razglasila 

12. april za Mednarodni dan vesoljskih poletov s človeško posadko.  

12. aprila 1961 je v vesolje poletel prvi človek, to je bil  

Jurij Aleksejevič Gagarin, ruski častnik, vojaški pilot, kozmonavt,  

novinar in heroj Sovjetske zveze. 

 

Še veste? Že leta 1957 so v vesolje poskusno poslali psičko Lajko.  

 

 

KORONAVIRUS kot geografski fenomen? 
Še vedno spremljamo širjenje koronavirusa, ukrepe za zajezitev širjenja, posledice na družbo, gospodarstvo... 

 

Infodrom: KAJ JE RAZLIKA MED GRIPO IN KORONAVIRUSNO BOLEZNIJO? 

https://www.youtube.com/watch?v=HVK2i28wBsA 

https://siol.net/novice/slovenija/spet-meteor-nad-slovenijo-ste-ga-videli-522639
https://www.nijz.si/sl/7-april-2020-svetovni-dan-zdravja
https://www.youtube.com/watch?v=HVK2i28wBsA

