
POUK NA DALJAVO: 19.10. – 23.10.2020 

Predmet: GEOGRAFIJA 

Število ur pouka: 1 

Razred: 6. B 

 

Splošna navodila: 

Spodaj navedeni spletni naslovi naj vam služijo za boljše razumevanje učne snovi, poglabljanje znanja 

o obravnavani učni snovi ter za preverjanje in utrjevanje znanja. Uporabni spletni naslovi so: 

- https://www.irokus.si/ 

- https://www.ucimte.com/ 

- https://www.ucimse.com/ 

- http://radoved.si/vsebine#geografija 

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

- http://egradiva.gis.si/web/guest/domov 

Poleg zgoraj omenjenih dodatnih možnosti naj učenci pri pouku na daljavo uporabljajo zvezke (zapis 

učne snovi) ter samostojne delovne zvezke za geografijo (prebiranje besedila in reševanje nalog o 

obravnavani tematiki). 

Učenci naj natančno preberejo in upoštevajo navodila za delo (preberi, napiši/prepiši, označi …).  
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NAVODILA ZA DELO 

 

Učna tema: KOPNO IN VODA 

Datum: ponedeljek, 19.10.2020 

Navodila: 

1. Učenci v zvezek napišejo naslov Kopno in voda. 

2. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 29, Zakaj je Zemlja vodni planet?). 

3. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 29, 1. naloga). 

4. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Kopno in morje). 

5. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 30, Severno ledeno morje – morje ali ocean?). 

6. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Svetovno morje). 

7. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 30, Je Avstralija otok ali celina?). 

8. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Kopno). 

9. Učenci rešijo nalogi v SDZ (str. 31, 3. in 4. naloga). Če doma nimaš atlasa si pomagaj s sledečo 

spletno stranjo: 

https://slideplayer.si/slide/17337804/100/images/5/SLIKA+OCEANOV+%28IN+TUDI+KONTINENTOV

%29.jpg.  
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ZAPIS UČNE SNOVI 

 

KOPNO IN MORJE 

• večino Zemlje pokriva svetovno morje („Modri planet“) 

• 71% = vodne površine 

• 29% = kopno 

• 100% (vodne površine na Zemlji) = 97% (slana voda) + 3% (sladka voda) 

• 100% (sladka voda) = 69% (led) + 30% (podzemeljska voda) + 1% (reke, jezera, 

mokrišča, ozračje) 

• KROŽENJE VODE (mali & veliki vodni krog) 

 

SVETOVNO MORJE 

Svetovno morje sestavljajo trije veliki oceani … 

✓ TIHI OCEAN ali PACIFIK 

✓ ATLANTSKI OCEAN ali ATLANTIK 

✓ INDIJSKI OCEAN 

 

KOPNO 

Kopno sestavljajo celine ali kontinenti … 

AZIJA                                                                                                                                (največja celina) 

AFRIKA 

SEVERNA AMERIKA 

JUŽNA AMERIKA 

ANTARKTIKA 

EVROPA 

AVSTRALIJA                                                                                                                 (najmanjša celina) 

 

 


