
Učna tema: KOPNO IN VODA 

 

Datum: sreda, 18. 11. 2020 

 

Cilji:   -     Učenec razume kroženje vode, 

- učenec imenuje in pokaže celine in oceane na globusu in zemljevidu sveta, 

- učenec primerja celine in oceane glede na velikost. 

- učenec s pomočjo grafičnega prikaza ugotovi kolikšen delež Zemlje je pokrit z 

vodo.            

 

Navodila:  

 

1. V SDZ in zvezek pregledaš in po potrebi popraviš nalogi 1., 2., in 3. na str. 26, 27 in 

28 (glej zapis: Rešitev nalog). Te nalogi so bili podani pri prešnji uri, v sredo 11.11. 

pri 3. uri. 

2. V zvezek napišeš naslov: Kopno in voda.  

3.   Prebereš besedilo v SDZ (str. 29-30) 

4.   Rešiš nalogi v SDZ (str. 29, 1. naloga; 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. 

5.   Prepišeš učno snov (glej zapis: Učne snovi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REŠITEV NALOG 

Oblika in zgradba Zemlje  

Str. 26 / nal. 1: 

 a) Zemlja ima obliko nepravilne krogle. Na ekvatorju je malo izbočena, na severnem in 

južnem tečaju pa malo sploščena. 

 b) Potovanje okoli Zemlje; fotografije, posnetki iz vesolja; »izginjanje« ladje za obzorjem … 

Str. 27 / nal. 2: jedro; plašč; zemljina skorja.  

Str. 27 / nal. 3: Ozračje je tanka plast zraka, ki omogoča življenje na Zemlji. Je varovalni 

plašč Zemlje. Preprečuje, da bi škodljivo sevanje prodrlo s Sonca, ščiti Zemljo pred padci 

meteoritov.  

Str. 28 / nal. 5: a) je prinesla Magellanova odprava;  

b) jedra, plašča in zemljine skorje; 

c) Zemljina skorja. 

 

 

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) 

 

 

 

 

 


