
POUK NA DALJAVO: 8.2. – 12.2.2021 

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 …).  
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NAVODILA ZA DELO 

 

Učna tema: ZAHODNA EVROPA (Površje, podnebje, rastlinstvo, vodovje) 

Datum: petek, 12.2.2021 

Navodila: 

1. Učenci v zvezek napišejo naslov Zahodna Evropa. 

2. Učenci v zvezek napišejo podnaslov Naravnogeografske značilnosti. 

3. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 68, Zahodna Evropa). 

4. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 69, Kakšno je površje?). 

5. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 69, 1. naloga). Pri reševanju naj si pomagajo z Atlasom (str. 28-29 

ali 46-51). 

- pri 1.a nalogi je potrebno označiti: Atlantski ocean, Irsko morje, Keltsko morje, Severno morje 

- pri 1.c nalogi je potrebno označiti: Pireneji, Alpe (MLADA GORSTVA); Škotsko višavje, Penini, Ardeni, 

Centralni masiv + Bretanija & Normandija (STARA GORSTVA); Severnofrancosko nižavje (NIŽAVJA) 

6. Učenci preberejo besedilo v SDZ (str. 70, Kaj najbolj vpliva na podnebje?). 

7. Učenci rešijo nalogo v SDZ (str. 70, 2. naloga).  

8. Učenci obiščejo spletno učilnico (GEOGRAFIJA 7 → 7.A razred → mapa 14. teden (8.-12.2.2021)) → 

podmapa Petek (12.2.)). 

9. Učenci si pogledajo učiteljevo razlago, ki je na voljo v spletni učilnici (datoteka Naravne značilnosti 

Zahodne Evrope). 

10. Učenci v zvezek prepišejo učno snov, ki je na voljo v spletni učilnici (datoteka Zapis učne snovi). 

 


