POUK NA DALJAVO: 18.1. – 22.1.2021
Učitelj: Rok Vengar (rok.vengar@guest.arnes.si)
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 …).

NAVODILA ZA DELO
Učna tema: JUŽNA EVROPA (Površje, podnebje, rastlinstvo, prst)
Datum: petek, 22.1.2021
Navodila:
1. Učenci v zvezek napišejo naslov Južna Evropa.
2. Učenci v zvezek napišejo podnaslov Naravnogeografske značilnosti.
3. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 54, Južna Evropa).
4. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 55, Kakšno je površje Južne Evrope?).
5. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 55, 1. naloga). Pri reševanju naj si pomagajo z Atlasom (str. 28-29
ali 52-53).
- pri 1.a nalogi je potrebno označiti: Atlantski ocean, Sredozemsko morje, Tirensko morje, Jadransko
morje, Jonsko morje, Egejsko morje.
- pri 1.b nalogi je potrebno označiti: Iberski ali Pirenejski polotok, Apeninski polotok, Balkanski
polotok (POLOTOKI); Baleari, Korzika, Sardinija, Sicilija, Malta, Kreta, Ciper (OTOKI)
6. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 56, Je podnebje povsod enako?).
7. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Podnebje).
8. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 56, Kaj raste ob Sredozemskem morju?).
9. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Rastlinstvo).
10. Učenci z zvezek prepišejo učno snov (glej zapis: Prst).

ZAPIS UČNE SNOVI

PODNEBJE
•

lega v zmerno toplem pasu

•

lega ob Sredozemskem morju

•

količina padavin pada proti vzhodu

•

CELINSKO PODNEBJE (v notranjosti držav Južne Evrope)

•

GORSKO PODNEBJE (v goratih predelih Južne Evrope)

•

SREDOZEMSKO PODNEBJE (ob obalah Sredozemskega morja)

•

značilnosti sredozemskega podnebja so vroča poletja (vroč in suh zrak iznad Afrike) &
mile zime (pod vplivom zahodnih vetrov, ki prinašajo padavine)

RASTLINSTVO
•

rastline so prilagojene na pomanjkanje vode in visoke temperature

➢ globoke korenine (dostop do vode)
➢ povoščeni listi (zaščita pred izhlapevanjem)
➢ mesnati listi (zaščita pred izhlapevanjem)
➢ trnati listi (zaščita pred izhlapevanjem)

•

uspeva naravno zimzeleno rastje (hrast, cipresa, bor ali pinija, makija)

•

uspeva kulturno rastje (oljka, vinska trta, agrumi ali citrusi, smokva)

•

mnoge sredozemske rastline so prijetnega vonja, zato jih imenujemo aromatične
rastline (lovor, mirta, žajbelj, sivka, rožmarin)

PRST
V Južni Evropi prevladuje rdeča prst ali terra rossa (rodovitna), najdemo pa tudi črno prst v
nižinah (zelo rodovitna) ter vulkansko prst v okolici vulkanov (najbolj rodovitna prst na
svetu).

