
 

 

 

 

Spoštovani osmošolci! 

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 (3 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: Podnebje, rastje in vode Avstralije 

Tudi podnebje, rastje in vode boste raziskovali s pomočjo SDZ na str. 44-48 in spletnega portala: 

https://eucbeniki.sio.si/.  

 Sproti rešujte naloge v SDZ (18, 19). Nekaj ključnih trditev o podnebju, rastju in vodah pa 

zapišite v zvezke. V pomoč so vam nameni učenja v spodnji preglednici oziroma iztočna 

vprašanja: Kateri dejavniki vplivajo na podnebje v Avstraliji? S pomočjo klimogramov opiši 

in imenuj podnebja v Avstraliji. Kako so razporejeni rastlinski pasovi? Kaj je scrub? Zakaj 

je pomembna arteška voda? 

2. ura: Poselitev v Avstraliji 

Gostota poselitve v Avstralije je zelo redka in neenakomerna.  

 Ugotovite, kje so razlogi za to.  Za pridobitev podatkov uporabljajte zgornji spletni portal in 

rešite nalogo 20 v SDZ. Kdo so domorodci in kje danes živijo? Kdo še danes živi v Avstraliji? 

Osnovni učni pripomoček, ki ga uporabljate cel čas, je Atlas sveta. 

 Po spletnih portalih poiščite najboljši videoposnetek o Aboriginih, ki jih najbolje predstavi. 

Nekaj pomembnih iztočnic o Aboriginih zapišite v zvezek. Zapise in link do videoposnetka mi 

pošljite do četrtka na moj elektronski naslov. 

3.ura: Gospodarstvo Avstralije 

Avstralija je gospodarsko zelo razvita država. Zelo razvito ima kmetijstvo, storitvene dejavnosti in 

raznovrstno industrijo. S pomočjo SDZ (str. 49,50, 51) in že prej omenjenega spletnega portala ter 

gospodarske karte Avstralije v Atlasu sveta poiščite: 

 Naravna in rudna bogastva Avstralije 

 Ključna pomembna dejstva o gospodarskem stanju v Avstraliji zapišite v zvezek.  

 Sledite vajam v SDZ, rešite vaji 21 in 22. 

Če kjer koli naletite na kakršne koli težave, mi samo napišite in podala vam bom dodatna navodila.  

 

 

Nameni/cilji učenja (kaj moram znati/se naučiti) 

1. S pomočjo klimogramov in slikovnem gradiva primerjati in opisati podnebno-rastlinske 

pasove Avstralije in našteti dejavnike, ki vplivajo na podnebje. 

2. Sklepati o vzrokih redke in zelo neenakomerne poselitve celine. 

3. Opisati značilnosti poseljevanja celine in predstaviti kulturo Aboriginov. 

4. Prepoznati in razumeti prevladujoče gospodarske procese v Avstraliji ter ugotoviti njihove 

pokrajinske učinke. 

5. Utemeljiti razvoj in pomen prometa. 
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Vaše zapise v zvezkih in link do videoposnetka pošljite na moj elektronski naslov do 

četrtka (2.4.2020). Na kratko zapišite in sporočite še, kje pri reševanju ste bili uspešni in kje 

manj uspešni. Kaj od tega, kar ste se učili vam je bilo najbolj všeč in zakaj.  

Rešitve vaj v SDZ pa bomo ob vrnitvi v šolo skupaj pregledali in preverili.  

Želim vam veliko uspešnega dela in ustvarjalnosti. 

 

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

 

Učiteljica Jožica Tratar 

 


