
POUK NA DALJAVO: 19.10. – 23.10.2020 

Predmet: GEOGRAFIJA 

Število ur pouka: 1 

Razred: 6. A 

 

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: OBLIKA IN ZGRADBA ZEMLJE 

Datum: sreda, 21.10.2020 

Navodila: 

1. Učenci v zvezek napišejo naslov Oblika in zgradba Zemlje. 

2. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 26, Ali je Zemlja res okrogla?). 

3. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 26, 1. naloga). 

4. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Oblika Zemlje). 

5. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 27, Kaj je pod in nad površjem Zemlje?). 

6. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 27, 2. naloga). 

7. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Zgradba Zemlje). 

8. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 28, 5. naloga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPIS UČNE SNOVI 

 

OBLIKA ZEMLJE 

• v preteklosti so ljudje verjeli, da je Zemlja okrogla ravna plošča, ki jo iz vseh strani 

obdaja morje 

• da je Zemlja okrogla so sklepali že stari Grki 

• Magellan (16. stoletje) → portugalski pomorščak dokaže, da je Zemlja okrogla 

(obpluje svet) 

• danes imamo dovolj dokazov, da je Zemlja okrogla (npr. posnetek Zemlje iz vesolja) 

 

• Zemlja ni popolnoma okrogla 

• Zemlja je okoli obeh polov nekoliko sploščena, ob ekvatorju pa izbočena 

• Zemlja ni KROGLA, ampak GEOID 

• GEOID = lastna oblika Zemlje, ki je sploščena na obeh poloblah 

• GLOBUS = pomanjšan in poenostavljen model Zemlje 

 

ZGRADBA ZEMLJE 

Zemljo sestavljajo trije ovoji (poenostavljeno) … 

• SKORJA (8 - 40 km) 

• PLAŠČ (2900 km) 

• JEDRO (3500 km) 

 

 

 


