
0. GKL/KGU 

GKL 

Navodila za delo vas čakajo v spletni učilnici. 

KGU 

Nadaljujete z že znano nalogo. 2 uri še imate na voljo za povzetek izbrane vsebine, ki ste jih spoznali 

v virtualnih muzejih ali z ogledom filmčkov o znanih slikarjih. 

1. DKE 

Navodila za delo za obe uri v tem tednu so tudi v spletni učilnici. 

Naslov je še vedno: Človekove pravice 

Oglej si posnetek (4 min) o Splošni deklaraciji človekovih pravic. Če ne vidiš slovenskih podnapisov, 

jih vklopi.: 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZVnEjNDsG8 

Oglej si posnetek: 

https://www.ted.com/talks/lisa_kristine_photos_that_bear_witness_to_modern_slavery 

Zapiši svoje vtise, mnenje in razmišljanje ob drugem posnetku. 

2. GEO 

Navodilo je za dve šolski uri.  

Zapiši si nov velik naslov: ZAHODNA EVROPA 

Za ta učni sklop bomo uporabljali: 

• učbenik na straneh 57 – 77    
• atlas  na straneh  42 – 50 
• delovni zvezek na straneh 68 – 79 
•  

Zapiši podnaslov: Države in glavna mesta 

• Oglej si uvodno stran v U 57  in primerjaj države med seboj po velikosti in številu prebivalstva 
(ustno).   

• V U 58 si oglej zemljevid  Politična razdelitev Zahodne Evrope ter  izpiši države in glavna 
mesta v zvezek.  
 

Reši interaktivne vaje:  

• https://interaktivne-
vaje.si/geografija/evropa/gradiva/zahodna_evropa/z_ev_dr_gm/z_ev_dr_gl.htm 

 

Zapiši podnaslov: Lega in površje (in prepiši spodnje besedilo) 

1. Lega 

Zahodna Evropa leži ob obalah Atlantskega oceana, jug Francije pa tudi ob Sredozemskem morju 

2. Površje 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZVnEjNDsG8
https://www.ted.com/talks/lisa_kristine_photos_that_bear_witness_to_modern_slavery
https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/gradiva/zahodna_evropa/z_ev_dr_gm/z_ev_dr_gl.htm
https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/gradiva/zahodna_evropa/z_ev_dr_gm/z_ev_dr_gl.htm


V Zahodni Evropi ločimo tri osnovne tipe površja: 

• nižine: Francosko nižavje, nižine v Belgiji in na Nizozemskem 

• stara uravnana gorovja: Škotsko višavje, Penini, Kambrijsko gorovje, Ardeni, Centralni 

masiv 

• mladonagubana gorovja: Alpe, Pireneji (kolikor segajo v Francijo) 

 

 V atlasu str. 46 poišči naslednje reliefne enote: Škotsko višavje, Penine, Kambrijsko gorovje. 

 V atlasu str. 48 poišči nižine v Belgiji in na Nizozemskem, ter Ardene (JV del Belgije). 

V atlasu str. 50  poišči Francosko nižavje (SV del Francije, ni označeno) in Centralni  masiv.  

 Reši vajo na strani 69 v delovnem zvezku.  

 Reši spodnje interaktivne vaje:  

https://interaktivne-

vaje.si/geografija/evropa/gradiva/zahodna_evropa/z_ev_naravgeo/z_ev_narvgeo.htm 

 

V zvezek zapiši nov podnaslov: Obale, preberi besedilo u učbeniku na straneh 63 in 64 in prepiši 

spodnje besedilo:  

1. Visoke obale nastanejo tako, da morje s svojo rušilno močjo spodjeda obale. Tako nastanejo 

značilne reliefne oblike – klifi. Značilni so za obale Britanskega otočja.  

2. Nizke obale so nastale tam, kjer morski valovi odlagajo pesek ob obali. Tako so nastale plitve 

peščene obale. Značilne so za Nizozemsko in Belgijo.  

       Veter lahko iz tega peska oblikuje več metrov visoke sipine.  

Preriši nastanek klifa (skiciraj, ne porabi preveč časa!) iz učbenika na strani 63.   

Poglej si spodnje fotografije.  

Napiši nov podnaslov: Nizozemski polderji 

Preberi si besedilo o polderjih v učbeniku str. 64. in prepiši spodnje besedilo: 

Polderji so kopna zemljišča na Nizozemskem, ki so jih pridobili z izsuševanjem plitvih morskih zalivov.  

Najprej so morje zagradili z nasipi, potem pa z mlini na veter izčrpali morsko vodo. Na polderjih imajo 

sedaj obdelovalne površine, travnike in pašnike.  

Izsušena območja ležijo nižje od nadmorske gladine 0 m in takšna območja na Zemlji imenujemo 

depresija.  

(Beseda depresija ima več pomenov, v geografiji, medicini, gospodarstvu).  

Oglej si skice in fotografije na v učbeniku. 

Napisi nov podnaslov: Plimovanje 

Iz učbenika str. 65 izpiši, kaj je plimovanje in kje je največje.  

Poglej si tudi fotografije v učbeniku.  

https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/gradiva/zahodna_evropa/z_ev_naravgeo/z_ev_narvgeo.htm
https://interaktivne-vaje.si/geografija/evropa/gradiva/zahodna_evropa/z_ev_naravgeo/z_ev_narvgeo.htm


3. GEO 

GLEJ 2. URA 

4. TJA 

NAVODILA SO V SPLETNI UČILNICI. 

5. SLJ 

Po Ovidu: Dedal in Ikar, prva letalca 

Draga učenka/dragi učenec! 

Zadnjo uro preteklega tedna si se ukvarjal/-a z vsebino bajke Dedal in Ikar, prva letalca.  

V spletni učilnici, kjer sedaj že prav vsi lepo sodelujete, te čakajo rešitve odgovorov na vprašanja, če 

bo le mogoče, tudi moja zvočna razlaga. 

Današnja naloga bo vezana na jezikovne posebnosti. Iskal/-a boš pomanjševalnice, sopomenske 

izraze (sopomenke) in še kaj.  

Pridruži se mi v spletni učilnici. 

Učiteljica Marija Kronovšek 

 

Čas trajanja zadane naloge: 20-30 min. 

 


