
Pozdravljene učenke in učenci!

Tokrat vam posredujem navodila za delo pri 

GEOGRAFIJI za tretji teden „učenja na daljavo“ in 

sicer za četrtek, 2.4.2020.

Najprej ugotovi v katerem kraju/kontinentu sem, če je 

moja geografska lega: 35 ° S g.š. in 90 ° Z g.d. 

V prejšnjem tednu ste spoznali VESOLJE in 

OSONČJE, v tem tednu pa boste izvedeli, kako se 

giblje Zemlja.



Zapiši naslov v zvezek: GIBANJE ZEMLJE

OKOLI SVOJE OSI (ROTACIJA)

Izziv 1:

Preberi besedilo v SDZ/ str. 43 in 44.

Podčrtaj ključne besede.

Reši vajo 3 na str.44.

Če imaš možnost, si oglej video na povezavi 

tukaj (vsebina je na iRokus plus) ali pa na kanalu 

youtube.

https://www.irokusplus.si/vsebine/MultiGeografija6/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=_UC3JIXKixg


Izziv 2: Preverjam svoje znanje! 

Dopolni stavke in odgovori na naslednja vprašanja in odgovore zapiši v 

zvezek. Najprej odgovori na vprašanja brez pomoči SDZ. A če ne bo 

šlo, odgovore poišči v SDZ. 

• Zemlja se vrti okoli svoje …………………… osi.

• Kako poteka vrtilna os?

• V kateri smeri se vrti Zemlja?

• Koliko časa potrebuje Zemlja, da naredi en obrat 

okoli svoje osi?

• Kateri sta posledici vrtenja Zemlje okoli svoje osi?



V SDZ/str.45 si oglej prvo sliko. 

Zaradi vrtenja vse točke (izjema sta 

tečaja) spreminjajo lego glede na 

Sonce. Točke/kraji, ki so obrnjeni 

proti Soncu imajo dan. 

Kraji, ki so obrnjeni proč 

od Sonca imajo noč.

Izziv 3:

Reši vajo 4 na str. 45.



Posamezni kraji imajo v istem trenutku različne lege glede 

na Sonce, zato so tam različni deli dneva.

Enako lego glede na Sonce imajo kraji, ki ležijo na istem 

poldnevniku. Pravimo, da imajo enak krajevni čas.

Zemlja je razdeljena na 24 časovnih pasov, znotraj katerih 

imajo vsi kraji enak čas. 

Izziv 4: Krajevni časi

S pomočjo A/str. 183 reši nalogo 4. pri vaji 3.

Kateri čas uporabljamo v Sloveniji? 



Poskusi rešiti še to.

V zvezek vpiši trenutni čas v Sloveniji. 

Nato izračunaj, koliko je  v tistem trenutku čas v 

označenih krajih. Pomagaj si z A/ str. 149



Sedaj preveri svoje znanje in veščine. 

Kriterije uspešnosti prepiši v zvezek.

Označi, kaj že znaš zelo dobro, dobro oz. kaj še ti dela težave.

Znam: Zelo 

dobro

Dobro Še ne 

vem

Znam na skici pokazati zemljino vrtilno os

Opisati gibanje Zemlje okoli svoje vrtilne osi

Povedati, koliko časa Zemlje potrebuje, da naredi 

pot okoli vrtilne osi

Povedati, katere pojave povzroča Zemljino vrtenje 

okoli osi

Na skici pokazati, kateri kraji imajo dan in kateri noč 

ter pojasniti zakaj

Razumel sem prebrano besedilo v SDZ

Uspešno sem rešil naloge v SDZ.

Naredi 2 fotografiji tvojega dela in mi ju do srede, 8.4.2020.

pošlji na moj e naslov. 



Pozdravljeni učenci.

V nadaljevanju sledijo navodilo za petek, 

3.4.2020.

Izziv 1: Ponovitev

Hitro se spomni in naštej 5 dejstev, ki si jih 

usvojil v četrtek.

Namig: vrtilna os, krajevni čas,….



Danes boš spoznal Kroženje Zemlje okoli Sonca.

(okrepljeno zapiši v zvezek)

Za uvod in lažje razumevanje si oglej kratek posnetek na 

povezavi tukaj.

Izziv 1: Branje in dopolnjevanje besedila.

Preberi besedilo v SDZ/str.46.

Prepiši in dopolni besedilo.

Zemlja obkroži Sonce v …………. dneh in ….. urah.

Iz praktičnih razlogov ima koledarsko leto ….. dni.

Zaradi zaostanka skoraj 6 ur ima vsako četrto leto … dni. Takšno 

„podaljšano“ leto imenujemo ……… leto.

Dodatni dan je dodan mesecu .................., ki ima namesto običajnih 

…. dni v prestopnih letih …. dni.

Pot Zemlje okoli Sonca je ………………………

https://www.youtube.com/watch?v=57lF41OpaDE


Preberi besedilo v SDZ/ str. 47.

Podčrtaj ključne besede.

Izziv:

Reši nalogi v SDZ/ str. 47, vaja 5 in vaja 6.

Natančno si oglej skico na str. 47.

Skico nato preriši v zvezek. 

Izziv:

Reši nalogi v SDZ/ str. 47, vaja 5 in vaja 6.



Na skici posebej označi naslednje pojme: 

VRTILNA OS

JUŽNI 

POVRATNIK

SEVERNI 

POVRATNIK

EKVATOR

KOT – pove 

nam za koliko 

je vrtilna os 

nagnjena od 

navpičnice

SEVERNI 

TEČAJNIK

JUŽNI 

TEČAJNIKJUŽNI POL

SEVERNI 

POL

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ojT7lLP-T5-kwM&tbnid=05H0dyQyKR4ryM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmodrijan.si%2Fslv%2Flayout%2Fset%2Fprint%2FSolski-program%2FSolski-program%2FGradiva-za-ucitelje%2FOsnovna-sola%2Fgeografija%2FSlikovno-gradivo-iz-ucbenika-za-geografijo-v-osnovni-soli-6.-razred&ei=GhI4UYLfJITQtQa3qIAo&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNHUchprFvjbcG0-Daw4IiSNZFtjdQ&ust=1362715481277958
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ojT7lLP-T5-kwM&tbnid=05H0dyQyKR4ryM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fmodrijan.si%2Fslv%2Flayout%2Fset%2Fprint%2FSolski-program%2FSolski-program%2FGradiva-za-ucitelje%2FOsnovna-sola%2Fgeografija%2FSlikovno-gradivo-iz-ucbenika-za-geografijo-v-osnovni-soli-6.-razred&ei=GhI4UYLfJITQtQa3qIAo&bvm=bv.43287494,d.ZWU&psig=AFQjCNHUchprFvjbcG0-Daw4IiSNZFtjdQ&ust=1362715481277958


Izziv:

Odpri A/ 164-165. Na zemljevidu poišči 

naslednje vzporednike: EKVATOR, 

SEVERNI POVRATNIK, SEVERNI 

TEČAJNIK, JUŽNI POVRATNIK.

Namig: vsi (izjema je ekvator) so označeni s 

prekinjeno črto.

Sedaj lahko rešiš vajo 7 v SDZ/ str. 47.

Namig: JUŽNEGA TEČAJNIKA nimaš označenega na zemljevidu. 

Imaš pa njegovo oddaljenost označeno na skici v SDZ/ str. 47.

Izziv: 

Sedaj pa si oglej skico SDZ/str.46 in opazuj: NAGNJENOST 

ZEMLJINE OSI, KATERA POLOBLA JE BOLJ OSVETLJENA, 

KATERI POL JE OSVETLJEN NA DOLOČEN DAN, KAJ 

POMENIJO DATUMI npr. 21.3.,21.6 itd…



Sedaj boš preveri svoje znanje. 

Kriterije uspešnosti prepiši v zvezek.

Označi, kaj že znaš zelo dobro, dobro oz. kaj še ti dela težave.

Znam: Zelo 

dobro

Dobro Še ne 

vem

Znam ob skici in atlasu pokazati vrtilno os, ekvator, severi, 

južni povratnik, severni tečajnik, južni tečajnik

Ob skici opisati gibanje Zemlje okoli sonca

Povedati, koliko časa Zemlje potrebuje, da naredi pot okoli 

Sonca

Povedati, katere so posledice nagnjenosti Zemljine osi.

Povedati za koliko je vrtilna os nagnjena od navpičnice

Znam po vrsti našteti letne čase in znam povedati kdaj se 

začnejo.

Razumel sem prebrano besedilo v SDZ.

Uspešno sem rešil naloge v SDZ.

Naredi 2 fotografiji tvojega dela in mi ju do četrtka, 9.4.2020.

pošlji na moj e naslov. 


