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Spoštovani učenke in učenci 8. 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 8. Izberete
raziskovanje Avstralije. V kolikor boste imeli težave, prosim starše, da vam pri tem
pomagajo.
NAVODILA ZA DELO
Od 23. 3. 2020 do 27. 3. 2020 (3 šolske ure)
1.ura: Ponavljanje in utrjevanje
Ob našem zadnjem srečanju na šoli smo začeli s ponovitvijo geografskih značilnosti Afrike s pomočjo
spletnega portala https://eucbeniki.sio.si/. Ker je teh interaktivnih nalog kar veliko, jih boste reševali
tudi doma. Če naletite na kakršne koli težave, mi samo napišite in podala vam bom dodatna navodila.
Nekaj ključnih trditev o geografskih značilnostih Afrike zapišite v zvezke.
2. ura: Osamljena geografska lega Avstralije
Geografsko lego Avstralije boste raziskovali s pomočjo besedila v SDZ str. 40,41 in spletnega portala
https://eucbeniki.sio.si/.Osnovni učni pripomoček, ki ga uporabljate, je tudi Atlas sveta.
 V zvezek naštejte in zapišite avtohtone živalske in rastlinske vrste v Avstraliji. Prilepite še
slike.
 Sledite vajam v SDZ (vaja 15, 16 str. 41,42) in nalogam v omenjenem spletnem portalu.
Če naletite na težave, mi prosim sporočite po elektronski pošti in dobili boste dodatna navodila.
3.ura: Površje Avstralije
Tudi površje Avstralije boste opisali s pomočjo SDZ (str. 42,43) in že prej omenjenega spletnega
portala ter karte Avstralije v Atlasu sveta.
 Ključne geografske pojme v besedilih zapišite v zvezek in jih na kratko razložite.
 Spodnjo nemo karto zalepite v zvezek in jo dopolnite s površinskimi geografskimi enotami.
 Zapise in izpolnjeno nemo karto mi v petek pošljite na moj elektronski naslov, da preverim in
podam povratno informacijo.
 Sledite vajam v SDZ, rešite vajo 17/str. 43.

Geografske enote Avstralije

Vaše rešitve v SDZ 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

