
Pozdravljeni, učenci 6. a in 6. b razreda.  
Pripravila sem vam delo za ta teden.  
 
V 6. a smo nazadnje obravnavali stopinjsko mrežo. S pomočjo 
spodnjih diapozitivov snov ponovite in nadaljujte  s poloblami, ki jih 
imate od strani 7 naprej. Snov prepišete in prerišete skice.  
 
V 6. b smo končali z gibanjem Zemlje. Vsa navodila za delo imate na 
naslednjih straneh. Skice si lahko prerišete, če želite, vendar res 
samo na hitro skicirajte, da vam ne bo vzelo preveč časa.  
 
Za vsa morebitna vprašanja mi lahko pišete na naslov 
irena.ramsak1@gmail.com  . 
 
Uspešno delo vam želim.  
Irena Ramšak 
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V zvezek napiši naslov STOPINJSKA MREŽA.  
 
1. Odpri učbenik na strani 26.  
 
2. Preberi besedilo in si oglej skice na tej strani.  
 
3. Prepiši besedilo  spodnjih diapozitivov in preriši 

leve skice.   
 

 
 
 
 
 



Vzporedniki so vzporedne krožnice, 
ki obdajajo Zemljo. 
Najdaljši vzporednik  je ekvator. 
Označujemo jih s stopinjami, ki 
povedo njihovo oddaljenost od 
ekvatorja. 
Ekvator je označen z 0o , severni in 
južni tečaj (ali pol) pa z 90o.  

 



Poldnevniki so polkrogi, ki 
povezujejo severni in južni tečaj. 
Vsi so enako dolgi. Dogovorili so se, 
da za izhodišče izberejo 
poldnevnik, ki poteka skozi 
zvezdarno v Londonu oz. njegovo 
predmestje Greenwich. 
Imenujemo ga začetni ali 
greenwiški poldnevnik.  

začetni poldnevnik 



Vzporedniki in poldnevniki na 
zemljevidu tvorijo stopinjsko 
mrežo. 



0o  ekvator 

23o 30´severni povratnik 

23o 30´južni povratnik 

66o 30´severni tečajnik 

66o 30´ južni tečajnik 

90o severni tečaj (pol) 

90o južni tečaj (pol) 



V zvezek zapiši naslov POLOBLE.  

Prepiši besedilo  spodnjih diapozitivov 

in preriši leve skice.   



ekvator 

severna 
polobla 

južna 
polobla 

Ekvator deli Zemljo na  severno in južno poloblo.  



začetni poldnevnik 

zahodna 
polobla 

vzhodna 
polobla 

Začetni poldnevnik deli Zemljo na vzhodno in zahodno 
poloblo.  



Avstralija leži na južni polobli in na vzhodni polobli.  
ali 
Avstralija leži južno od ekvatorja in vzhodno od začetnega 
poldnevnika.  
 
 
Severna Amerika leži na severni polobli in na zahodni polobli.  
ali 
Severna Amerika leži severno od ekvatorja in zahodno od 
začetnega poldnevnika.  
 
DN: zapiši lego Azije, Južne Amerike, Afrike, Antarktike.  




