
6.b  GEOGRAFIJA 

V zvezek napišite naslov REVOLUCIJA 

Uporabite učbenik na straneh 52, 53 in 54 ter odgovorite na vprašanja! 

1. Kaj je revolucija? 

2. Koliko časa potuje Zemlja okoli sonca? 

3. Razloži, kako dobimo prestopno leto! Naštej nekaj prestopnih let (npr 2020, 1996) in 

ugotovi, kaj je za te letnice značilno! Kateri večji dogodek poteka vsako prestopno 

leto? 

4. Kateri letni čas je na dan, ko delaš to nalogo? 

Odgovore bomo preverili v šoli in po potrebi dodatno razložili to snov. 

 

8.a GEOGRAFIJA 

V zvezek napišite naslov ZDA in Kanada 

Odgovorite na vprašanja v učbeniku na str. 74 in 77 v zelenem okvirčku ob velikem rumenem 

vprašaju! 

Za odgovore uporabite učbenik od strani 70 do strani 77! 

 

7.a GEOGRAFIJA 

V zvezek napišite naslov VZHODNA EVROPA 

Na vprašanja odgovorite s pomočjo učbenika od strani 99 do 102! 

V zvezek zapisujte po točkah: 

1. Površje (naštejte dele površja in vsak del opišite) 

2. Podnebje (naštejte vrste podnebja in vsakega opišite) 

3. Rastje (naštejte rastlinske pasove od severa proti jugu in razložite , kaj je tundra, tajga 

in stepa) 

4. Reke ( naštejete večje reke in napišete, kaj je zanje značilno) 

- reke v Vzhodni Evropi 

- reke v Sibiriji 

5. Jezera (za vsako jezero napiši njegovo značilnost) 

- Kaspijsko jezero 

- Bajkalsko jezero 

- Aralsko jezero 



9.b GEOGRAFIJA 

Navodila za izdelavo plakata 

- predstavili boste eno slovensko mesto po vaši izbiri (NE Ljubljane) 

- plakat naj bo v velikosti A-3 (risalni list) 

- prilepite 3 slike približno enake velikosti, pod sliko pripišite, kaj predstavlja 

- besedilo naj bo napisano z vašo lastno pisavo (lahko pisane ali tiskane črke) 

- na plakatu je lahko vse besedilo  ali pa le oporne točke ali pa miselni vzorec 

- naslov plakata je vaše izbrano mesto (npr. Koper) 

- besedilo mora vsebovati: 

 geografske značilnosti (lega kraja, podnebje in površje v kraju oz. njegovi 

okolici, gospodarske dejavnosti v kraju, prebivalci) 

 turistične znamenitosti kraja (kaj si kot obiskovalec tega mesta lahko ogledaš; 

naštete znamenitosti opiši, če jih je veliko, največ tri) 

 v šoli boste plakat predstavili (prosto govorjenje, ne branje) 

 navedite uporabljeno literaturo ( na spletu poiščite Turistični vodnik Slovenije, 

tu je zelo veliko podatkov; bodite natančni: opisujete mesto, ne občine!) 

 


