
 

 

 

 

Spoštovani sedmošolci! 

Teden učenja na daljavo je že za nami in vsi ste bili pri tem precej uspešni. Nekateri dosledno 

in pravočasno sledite navodilom, ki ste jih prejeli. Zato spodbujam tudi tiste, ki to nekoliko 

manj upoštevate, da poskušate, kar se da sproti delati. Lepo je tudi, da že vmes med delom 

zapišete in pošljete sporočilo, kjer nam sporočite, kako vam poteka učenje na daljavo. Za vso 

pomoč in za kakršnakoli vprašanja ter dileme, sem vam vedno na voljo, sporočite in pišete na 

elektronsko pošto (tratar.jozica@gmail.com). 

NAVODILA ZA DELO 

Od 30. 3. 2020 do 3. 4. 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: Utrjevanje in preverjanje znanja (J in JV Evropa) 

V prejšnjem tednu smo zaključili z obravnavanjem učnih vsebin za J in JV Evropo. Zato bo vaša 

prva naloga, da utrdite in preverite svoje znanje.  

 Utrdili in preverili boste svoje znanje s pomočjo delovnega lista, ki sem ga dodala. 

 Rešujte naloge najprej brez pomoči učbenika in SDZ, uporabljajte Atlas sveta. Šele, ko 

nekaterih nalog niste uspeli rešiti, si pomagajte z učbenikom in SDZ.  

 Vaše rešitve delovnega lista mi prosim pošljite v torek, da pregledam in vam pošljem 

povratno informacijo. 

2. ura: Lega Srednje Evrope in značilnosti njenih držav 

Smo v Srednji Evropi, kamor sodi tudi Slovenija. Ko se boste učili, naj vam bodo v pomoč spodaj 

zapisani nameni učenja (kaj želim znati/vedeti). Preberete besedilo v SDZ/str. 39-43 in zapišete 

zapiske v zvezek ter rešite vaje v SDZ (vaja 16, 17, 18). Nekatere podatke dobite na spletnem 

portalu: http://www.simos.si/egradiva/geografija/index.html. Pozorni bodite le na podatke, ki jih 

rabite. 

3.ura: Naravne značilnosti Panonske nižine 

Panonska kotlina je dobila ime po rimski provinci Panoniji. Je pravzaprav kotlina, ki je nastala z 

ugrezanjem sredi mladonagubanih gorovij Dinaridov, Alp in Karpatov. Zalilo jo je Panonsko 

morje, ki je kasneje odteklo, a pustilo precej usedlin.  

 Preberite besedilo v SDZ str. 44,45/učbenik str. 42,43. Podčrtajte si ključne besede, ki jih 

zapišete v zvezek. Rešite vajo 19/str.46. 

 Oglejte si spletni portal in rešite naloge: 

http://www.simos.si/egradiva/geografija/index.html, jih poslikajte in mi rešitve pošljite. 

 Na spletnem portalu https://ucilnice.arnes.si/course/view.php?id=17338 poiščite povezavo  

do word/dokumenta  »Natanek mrtvega rokava«, ga natisnite in zalepite v zvezek.  

 Odgovorite še na izhodiščno vprašanje, odgovor zapišite v zvezek. Zakaj v Panonski 

nižini mrtvic ne izsušujejo več? 

4. ura: Gospodarstvo, naselja in prebivalstvo Panonske nižine 

Osnovni gospodarski dejavnosti v Panonski nižini sta kmetijstvo in prehrambena industrija, kjer 

izdelujejo izdelke prehrane. Za uvod poiščite recept iz madžarske kuhinje in ga zalepite v zvezek. 

V zvezek naštejte nekaj znanih prehrambenih izdelkov iz Madžarske. 

 Ponaslovljeno učno temo boste raziskovali s pomočjo spletnega portala: 

http://www.simos.si/egradiva/geografija/index.html. Na + izberete Panonska kotlina in 

poglavji »Gospodarska usmerjenost« in »Poselitev«.  

 Izpišete ključne besede in razlago ter rešite interaktivni nalogi. Rezultate poslikajte in mi 

pošljite. 

 V zvezek zapišite geografske pojme in njihove razlage/SDZ, str. 47. 

Če se bodo pojavile kakršnekoli težave, mi jih sporočite in dobili boste dodatna navodila. Brez 

skrbi mi lahko pišete kadarkoli, spremljala bom vaše učenje. 
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Pri raziskovanju in učenju si pomagajte z nameni učenja! 

Nameni/cilji učenja (kaj moram vedeti/znati) 

1. Določiti geografsko lego Srednje Evrope (karta Evrope) 

2. Na zemljevidu pokazati značilne pokrajinske enote in razložiti prehodnost Srednje Evrope 

v reliefnem in prometnem smislu ter v podnebju. 

3. Imenovati države in glavna mesta ter jih primerjati med seboj po velikosti, številu 

prebivalstva. Opisati narodnostno in versko sestavo prebivalstva v Srednji Evropi. 

4. Ob zemljevidu določi lego Panonske nižine. 

5. Ob izbranih primerih spoznati in analizirati težave ljudi, ki živijo ob rekah (poplave, 

onesnaževanje idr.). Ugotoviti povezanost podnebja, rastlinstva in prsti. 

6. Sklepati o načinu življenja ljudi (s čim se ljudje ukvarjajo).  

 

Vaše zapise in rešitve mi pošljite do četrtka (2. 4. 2020, razen delovni list v torek) na moj 

elektronski naslov, prav tako pa bom vesela, da 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. 

Želim vam veliko uspešnega dela in ustvarjalnosti. 

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

Učiteljica Jožica Tratar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTRJEVANJE ZNANJA – 7. RAZRED 

 

1. Evropa ima osrednjo lego med ekvatorjem in severnim tečajem. 

a) Obkroži črke pred pravilnimi trditvami. 

 

A Evropa leži v celoti severno od ekvatorja. 

B Južni del Evrope sega južno od ekvatorja. 

C Evropa leži v celoti na zahodni polobli. 

Č Evropa na zahodu sega zahodno od začetnega 

poldnevnika. 

D Evropa se na vzhodu brez jasne meje nadaljuje v Azijo. 

 

b) Zapiši imeni morskih ožin preko katerih poteka dogovorjena meja med Evropo in Azijo. 

1. ______________________________ 1. _________________________________ 

 

c) Pojasni, zakaj Evropo, kljub nejasni meji z Azijo, obravnavamo kot samostojno celino. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Velika večina Evrope leži v zmerno toplem pasu. 

a) Oglej si označene klimograme. Obkroži DA, če trditev drži, oz. NE, če trditev ne drži. 

Nepravilne trditve popravi in jih zapiši na ustrezne črte. Vsaka trditev je v začetnem delu 

pravilna. 

 

 
 
1. Največ padavin prek leta pade v Cardiffu.                                                    DA NE 

___________________________________________________________________ 
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2. Klimogram Moskve prikazuje sredozemsko podnebje.                                DA NE 

___________________________________________________________________ 

 

3. Moskva ima višek padavin pozimi.                                                              DA NE 

___________________________________________________________________ 

 

4. Palermo ima med vsemi štirimi kraji najvišje poletne temperature.             DA NE 

 

 

5. Klimogram Palerma prikazuje podnebje z milo zimo.                                   DA NE 

___________________________________________________________________________ 

 

c) Kljub temu, da se količina padavin v Evropi znižuje od zahoda proti vzhodu, dobijo Alpe 

več padavin kot kraji zahodno od njih. Pojasni, zakaj. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Evropo delimo na pet geografskih enot. 

a) Posameznim opisom evropskih geografskih enot pripiši njihova imena. 

 

1. ______________________________ Leži ob Atlantskem oceanu. 

2. ______________________________ Gre za visoko razvite, a redko poseljene države. 

3. ______________________________ Gre za države, ki so bile del Sovjetske zveze. 

4. Na območju z izrazitim sredozemskim podnebjem uspeva sredozemsko rastlinstvo. 

a) Besedilo o sredozemskem rastlinstvu dopolni tako, da na črte razvrstiš izbrane pojme. 

Izbiral boš med naslednjimi: oljka, hrast, bukev, tobak, jelka, bor, cipresa, slanoljubne 

rastline, makija, scrub, aromatične rastline. 

Med listavci prevladuje zimzeleni ____________________, značilna iglavca pa sta 

_________________ in ____________________. Mnoge sredozemske rastline so prijetnega 

vonja, zato jih imenujemo ____________________. Najbolj razširjeno sredozemsko 

grmičasto rastlinstvo je ____________________, najznačilnejša kulturna rastlina pa 

____________________. 

b) Sredozemske rastline morajo biti prilagojene predvsem na poletno sušo. Na spodnji črti 

zapiši dva primera prilagoditve. 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

5. Sredozemsko morje je vse bolj onesnaženo. 

a) Na spodnje črte zapiši tri največje vire onesnaževanja. 

1._________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

6. V Južni Evropi strmo in gorato površje prekinjajo nižine, kotline ter doline. 

a) Značilnosti posameznih geografskih enot Južne Evrope poveži z njihovimi imeni tako, da 

črke izpred izbranih značilnosti v desnem stolpcu razvrstiš v oklepaje k ustreznim 

geografskim enotam v levem stolpcu. 

(     ) Pireneji   A    nižina na severu Balkanskega polotoka 

(     ) Dinarsko gorstvo B     gorovje, ki se vleče skoraj čez vso Italijo 

(     ) Panonska nižina C     gospodarsko središče Italije 

(     ) Padska nižina  Č     mladonagubano gorstvo v zahodnem delu Balkana 

(     ) Apenini   D     mladonagubano gorstvo, ki Francijo ločuje od 

    Pirenejskega polotoka. 



7.  Na območju Južne Evrope še 

vedno intenzivno potekajo 

procesi, ki imajo svoj izvor v 

notranjosti Zemlje. 

a) Oglej si sliko in v pravokotnike 

na njej poimenuj glavne elemente 

vulkana. 

b) Katera sta najbolj znana vulkana 

v Južni Evropi? 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

c) Navedi dva razloga, zaradi 

katerih so pokrajine v neposredni 

bližini aktivnih vulkanov kljub 

nevarnosti gosto poseljene. 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

 

8.  Največji oviri za kmetijstvo v Sredozemlju sta poletna suša in pomanjkanje ravnih 

površin. 

a) Obkroži DA, če trditev drži in NE, če trditev ne drži.  

1. Pomaranče, limone in grenivke sodijo med agrume.   DA     NE 

2. Strma kmetijska območja z lesenimi ograjami ščitijo pred odnašanjem prsti. DA NE 

3. V živinoreji prevladujeta govedoreja in perutninarstvo.   DA     NE 

4. Pridobivanje plute na Portugalskem počasi nazaduje.    DA     NE 

 

b) Navedi dve možni prilagoditvi poljedelstva na vedno izrazitejše suše. 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

9. Obalna območja Južne Evrope imajo precej drugačno podnebje kot tista v 

notranjosti. 

a) Oglej si klimograma in primerjaj prevladujoče podnebje Južne Evrope s prevladujočim 

podnebjem v Sloveniji.  Obkroži črke pred pravilnimi trditvami. 

 
A     Palermo ima več padavin kot Maribor. 

B     Maribor ima izrazitejši poletni višek padavin. 

C     Palermo ima hladnejše zime kot Maribor. 

b) Na črti pod klimograma zapiši, katero podnebje  

prikazujeta. 

       

       

      

 1_______________ 2__________________ 

c) Pojasni, zakaj se v Palermu poletne temperature manj 

razlikujejo kot zimske od tistih v 

Mariboru.______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 


