
 

 

 

 

Spoštovani učenke in učenci 7. razreda! 

Čas, ki je pred nami, nam postavlja veliko neznank, daje pa nam tudi nove izzive. Velikokrat 

smo zaradi njih na začetku v zagati, a na koncu ugotovimo, koliko novega smo se pri tem 

naučili in pridobili. V današnjih izrednih razmerah nam nov izziv predstavlja »učenje na 

daljavo«. Skušajmo ga sprejeti kot učenje za življenje, zato vas spodbujam, da zdaj izkažete 

svojo zrelost, samostojnost in odgovornost. Ob tem pa seveda ne boste sami, za vso pomoč in 

za kakršnakoli vprašanja ter dileme, sem dosegljiva na elektronski pošti 

(tratar.jozica@gmail.com). 

Navodila za delo na daljavo vam bom pošiljala pri predmetu GEOGRAFIJA, kjer boste 

prejeli  tudi delovne liste za utrjevanje in ponovitev, linke do izobraževalnih strani ipd… 

Nekatere založbe so omogočile brezplačne dostope do i-učbenikov in e-gradiv ter različnih 

interaktivnih nalog na njihovih portalih. Registrirajte se in se povežite. Našli boste veliko 

zanimivih nalog in videoposnetkov. Navodila so na povezavi: 

https://www.devetletka.net/resources/files/Novicke19/Navodilo_za_registracijo_V16.pdf 

Nato na povezavi https://www.irokusplus.si/izbirka poiščete Geografija 7. Izberete 

raziskovanje Evrope. V kolikor boste imeli težave, prosim starše, da vam pri tem pomagajo. 

NAVODILA ZA DELO 

Od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020 (4 šolske ure) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovna šola Šalovci 
Šalovci 172 

9204 Šalovci 

Telefon: 559-80-10 

Faks: 559-80-11 

E-pošta: o-salovci.ms@guest.arnes.si 

Splet: www.os-salovci.si 

 

1. ura: Sredozemsko kmetijstvo 

V zadnjem tednu pouka v šoli smo obravnavali Južno Evropo, kjer smo predelali smo 

naravnogeografske značilnosti.  Ostale so nam gospodarske dejavnosti, ki jih bomo obdelali  pri 

učenju na daljavo. 

 Preberite besedilo v samostojnem delovnem zvezku na str. 32,33/učbenik str. 29,30 

in podčrtajte ključne besede in jih zapišite v zvezek. Odgovorite na tri izhodiščna 

vprašanja: Katere so sredozemske kulturne rastline? Zakaj so nekatera območja v 

Sredozemlju urejena v obdelovalne terase? Zakaj so v Sredozemlju pomembni 

namakalni sistemi? 

 Pomagate si s tematskimi kartami v atlasu (gospodarska karta). 

2. ura: Industrija in energetika 

O razlikah industrijskega razvoja v J in JV Evropi smo se že pogovarjali v šoli, ko ste delali po 

skupinah. Ena od skupin je predstavila nekaj iztočnic.  

 V SDZ (samostojnem delovnem zvezku) preberite besedilo na str. 35. Podčrtajte si ključne 

besede. Na spletu poiščite uspešna podjetja v J in JV Evropi.  S pomočjo tematske karte 

(gospodarska karta) v atlasu poiščite branže (vrste) industrije, ki so najbolj razvite v J in JV 

Evropi. Zapise uredite v zvezku.  

3. ura:Turizem 

Turizem je najpomembnejša gospodarska dejavnost v Sredozemlju. To zaznamo tudi mi, ko se v 

poletnih mesecih odpravljamo na jug proti Dalmaciji ali še dlje.  

 Preberite si besedilo v SDZ str. 33,34/učbenik str. 31,32. Podčrtajte si ključne besede.  

Oglejte si videoposnetek na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=UeaNJtqeUFA 

Na podlagi podatkov v videoposnetku in besedilu naredite miselni vzorec čez obe strani 

zvezka. Prostor boste rabili še za slike, lahko so to tudi razglednice, ki jih boste zalepili v 

zvezek. Odgovorite še na izhodiščno vprašanje, odgovor zapišite v zvezek.  Kateri ključni 

dejavniki omogočajo velik  razvoj turizma v Sredozemlju?Rešite vajo 14/str.34. 

4. ura: Ponovitev 

Izkoristite pregled SDZ in ga dopolnite. Morda še niste rešili vseh nalog, imate zdaj čas, da to 

naredite. Odgovorite še na vprašanja v modrih okvirih označena z ? Zapis uredite v zvezek. 

 

 

mailto:tratar.jozica@gmail.com
https://www.devetletka.net/resources/files/Novicke19/Navodilo_za_registracijo_V16.pdf
https://www.irokusplus.si/izbirka%20poiščete%20Geografija%207
mailto:o-salovci.ms@guest.arnes.si
https://www.youtube.com/watch?v=UeaNJtqeUFA


Vaše zapise in rešitve bomo ob vrnitvi v šolo skupaj pregledali in preverili. Do petka pa mi na 

kratko zapišite in sporočite, kje pri reševanju ste bili uspešni in kje manj uspešni. Kaj od tega, 

kar ste se učili vam je bilo najbolj všeč in zakaj. 

Pri novem načinu učenja vam želim veliko uspešnega dela in ustvarjalnosti. 

S prijaznimi pozdravi v upanju, da ostanete zdravi in pazite nase. 

 

Učiteljica Jožica Tratar 

 

 

 


