
 

 

 

Dragi šestošolci! 

Kako hitro čas beži, saj smo že v četrtem tednu pouka na daljavo. Tudi velikonočni prazniki 

so že za nami, ko smo se še vsi skupaj ukvarjali z barvanjem jajc in peko različnih dobrot. Pri 

tem vas moram zelo pohvaliti, saj ste bili vsi izredni, ustvarjali ste prave mojstrovine , ki 

si jih lahko  ogledate na šolski spletni razstavi. Upam, da ste vsi še čili in zdravi in da uspešno 

premagujete vse obveznosti učenja na daljavo. Vesela bi bila, da me o tem sproti obveščate in 

zapišete, če je morda včasih kje kaj preveč. Do takrat pa sem vam vedno na voljo za vso 

pomoč in za kakršnakoli vprašanja ter dileme. Sporočite in pišete mi na mojo elektronsko 

pošto (tratar.jozica@gmail.com). 

NAVODILA ZA DELO 

Od 14. 4. 2020 do 17. 4. 2020 (1 šolska ura): v tem tednu vam v sredo zaradi  športnega 

dneva odpade ena ura GEO. Vauu, super! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri utrjevanju in ponavljanju so vam lahko v pomoč tudi učni cilji/nameni učenja (kaj želim 

znati, se naučiti) 

 

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/PETEK: Kopno in morje/Celine ali kontinenti 

Prejšnji teden smo spoznali obliko Zemlje in ugotovili, da ima nepravilno obliko kroga, ki ga 

imenujemo GEOID. Povedali smo, da je Zemlja ob polih sploščena, ob ekvatorju pa izbočena. Da si 

boste to lažje predstavljali, boste rešili vajo 1. Tako bomo spoznali tudi velikost Zemlje.  

 

Torej naš planet sestavlja voda (svetovno morje – 71 %) in kopno – 29 %. Naša Zemlja je tako v resnici 

nekakšen »morski planet«. 

 Prelistajte SDZ (str. 27-29) in preberite besedilo ter opazujte karte in grafe. Ključne podatke si 

podčrtajte. Sproti rešite še vaji 19 in 20. 

 Prepišite ali natisnite si spodnji zapis v zvezek. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Zapis v zvezek: 

Zemljino površje je sestavljeno iz: 

- kamninske skorje (kopno predstavlja 29 %) 

- vodovja (71 %) Na Zemlji je največ slane (97, 5 %) in le 2,5 % sladke vode. 

- ozračja 

 

 

 

 

Velika kopna območja imenujemo CELINE (glej karto SDZ str. 28) ali KONTINENTI.  Teh je sedem. 

Manjša kopna območja so POLOTOKI, OTOKI in OTOČJA. 

 

Svetovno morje sestavljajo štirje veliko oceani (glej karto SDZ str. 28). Najmanjši in najbolj plitek je 

ARKTIČNI ocean ali Severno ledeno morje 

Med glavne značilnosti celin sodi njihova velikost, oblika, lega in tudi razčlenjenost obal(ali ima 

celina veliko polotokov in otokov). 

Zemlja je obla, ki jo lahko razdelimo na več polobel (glej skico v SDZ str. 28). 
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Katerim ciljem sledite pri učenju: 

Cilji/nameni učenja (kaj želim znati/se naučiti) 

1. Imenovati in pokazati velike dele kopnega in morja na zemljevidu sveta in 

ugotoviti, kolikšen delež Zemljine površine je pokrit z vodo in kopnim. 

2. Primerjati oceane po velikosti. 

3. Primerjati celine po velikosti, geografski legi in razčlenjenosti obal ter 

prevladujočih reliefnih oblikah na njih. 

 

Rešitve nalog mi pošljite v petek (17. 4. 2020) na moj elektronski naslov, prav tako pa bom 

vesela, da mi na kratko zapišite in sporočite, kaj od tega, kar ste se učili vam je bilo najbolj 

všeč in zakaj. Rešitve bom pregledala in vam poslala povratno informacijo.  

Predlagam vam, da uredite najprej vse rešitve in jih šele nato vse skupaj pošljite v petek.  

 

Želim vam veliko uspešnega dela in ustvarjalnosti. 

 

S prijaznimi pozdravi in upanjem, da ostanete še naprej zdravi in pazite nase. 

Učiteljica Jožica Tratar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaja 2: S pomočjo zemljevidov v Atlasu sveta na str. 164 – 165 v zvezek natančno preriši 

obalo Evrope in Afrike. Odgovori na vprašanje. Katero celino je lažje prerisati in zakaj? 
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