
Navodilo za delo doma - Geografija (6. c oddelek) 

Torek, 17. 3. 2020 - 4. šolska ura (11.10 - 11.55) 

Za čas, ko ne bo pouka, učenci opravite nekaj domačega dela, s katerim boste znanje geografije samostojno 

na novo usvojili in ga utrdili. Domače delo se nanaša na uporabo Samostojnega delovnega zvezka, atlasa, 

zvezka in vsebin na portalu https://www.irokusplus.si/izbirka. Dostop do portala v spletni povezavi je v 

času od 13. 3. 2020 za vse uporabnike brezplačen, pred začetkom pa se mora vsak registrirati glede na 

navodila na spletni strani. Naloge za utrjevanje znanja se nahajajo tudi na portalu 

https://www.ucimse.com/, kjer se registrirate s kodo, ki jo imate v vaših Samostojnih delovnih zvezkih. Od 

15. 5. 2020 pa je tudi na tem portalu možna brezplačna registracija za vse. Sledite navodilom na spletni 

strani. 

Poglavje: Kroženje Zemlje okoli Sonca 

Preberi besedilo v SDZ na straneh 46 - 49 in odgovori na vprašanja.  

Za lažje razumevanje in predstavo geografskih pojavov si oglej videoposnetke, animacije in simulacije na 

spletni strani https://www.irokusplus.si/izbirka - Geografija 6 - poglavje Gibanje Zemlje.  

Odgovori na vprašanja. Odgovore zapiši v zvezek. 

1. Kakšne oblike je pot Zemlje okoli Sonca? 

2. Koliko časa traja eno krožno potovanje Zemlje okoli Sonca? 

3. Kaj je prestopno leto? Zakaj in na koliko časa ga imamo? 

4. Za koliko stopinj je nagnjena Zemlja pri kroženju okoli Sonca? 

5. Opiši položaj Zemlje na 4 ključne datume v letu: a) 21. junija 

   b) 23. septembra 

   c) 21. decembra 

   č) 21. marca 

6. Kaj je polarni dan? Kje se pojavlja? 

7. Kaj je polarna noč? Kje se pojavlja? 

8. Kaj je enakonočje? 

9. Kaj je sončev obrat? 

Za utrjevanje znanja reši naloge  5 - 9 na straneh 46 - 49 v Samostojnem delovnem zvezku.  

 Pravilnost odgovorov bomo skupaj pregledali v šoli, ko se spet vidimo. Takrat bomo razrešili tudi kakšno 

nejasnost, dodatno kaj pojasnili.  

V kolikor potrebujete kakšno pomoč pri delu, se lahko obrnete name na e naslov: maja.mirt-

jakse@oskrsko.si 


