
POUK NA DALJAVO: 19.10. – 23.10.2020 

Predmet: GEOGRAFIJA 

Število ur pouka: 2 

Razred: 7. 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 

- 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: PREBIVALSTVO 

Datum: torek, 20.10.2020 

Navodila: 

1. Učenci v zvezek napišejo naslov Prebivalstvo. 

2. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 22, Koliko ljudi živi v Evropi?). 

3. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 22, 1. naloga). 

4. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Gostota prebivalstva). 

5. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 23, Kako jezikovno in narodno pestra je Evropa?). 

6. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 23, 2. naloga). 

7. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Narodnostna sestava). 

8. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 23, Kakšna je verska podoba Evrope?). 

9. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Verska sestava). 

10. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 24, 3. naloga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAPIS UČNE SNOVI 

 

GOSTOTA PREBIVALSTVA 

• Evropa sodi med gosteje poseljene celine 

• največje območje goste poselitve se razteza od Britanskega otočja prek Srednje 

Evrope naprej proti vzhodu 

• gosto poseljena tudi nižavja in obalni predeli 

• redko poseljena (neposeljena) → gorska območja & sever Evrope 

 

NARODNOSTNA SESTAVA 

Evropa je majhna celina na kateri najdemo veliko število držav, saj si je skoraj vsak evropski 

narod ustvaril svojo lastno državo. 

NAROD = družbena skupnost, ki živi na strnjenem ozemlju, s skupnim jezikom, zgodovino ter 

kulturnimi značilnostmi. 

NARODNOSTNA MANJŠINA = skupina ljudi, ki se po narodnostni, jeziku, veri in navadah 

razlikuje od večinskega naroda v neki državi. 

V Evropi živijo sledeči narodi: ROMANI, GERMANI in SLOVANI. 

 

VERSKA SESTAVA 

KRŠČANSTVO, ki se deli na: 

• KATOLIČANI (npr. Slovenci, Hrvati, Španci, Portugalci …) 

• PROTESTANTI (npr. Nemci, Angleži, Danci, Švedi …) → na severu Evrope 

• PRAVOSLAVCI (npr. Rusi, Ukrajinci, Srbi, Grki …) → v vzhodnem delu Evrope 

ISLAM 

• MUSLIMANI (npr. Bošnjaki, Albanci …) → na Balkanskem polotoku 

 

 

 


