
Pozdravljeni!

Najprej informacije o ocenjevanju. 

-V letošnjem šolskem letu smo pisali dva hitra testa, 
enega v prvem in drugega v drugem polletju. 
Dogovorjeni smo bili še za tretji test, vendar ga v 
razmerah učenja na daljavo ne bomo pisali. Ocene 
boste tako dobili iz dveh hitrih testov. V redovalnico 
bodo vpisane 21. 5. 2020, takrat bom objavila tudi 
kriterij.

-Vsi učenci boste imeli možnost izboljšati oceno. Tisti 
učenci, ki boste želeli izboljšati oceno, boste naredili 
dodatno nalogo. Navodila za dodatno nalogo za 
izboljšanje ocene sledijo prihodnjo uro.



Zdaj pa k današnji uri. Zdaj smo že prestopili meje 

celine AZIJE. Pa se kljub temu spomnimo, kako smo 

na začetku razdelili Azijo na velike geografske enote

(glejte SDZ str. 20 in 21: Geografska delitev Evrazije)

Napišite najprej naslov: AZIJA 

in podnaslov: GEOGRAFSKE ENOTE AZIJE

In jih prepišite kot sledi;



AZIJA
http://images.google.si/imgres?imgurl=http://projekti.svarog.org/azija/800/zemljevidi/azija_r



GEOGRAFSKE ENOTE AZIJE

 Severna Azija

 Vzhodna Azija

 Južna Azija

 Jugovzhodna Azija

 Jugozahodna Azija

Vir: učbenik za 7. razred, Modrijan



Zdaj pa kar nadaljujemo s spoznavanjem Vzhodne 

Azije, napišite nov naslov:

(v SDZ je naslov teme: Izbrane značilnosti Vzhodne 

Azije)



VZHODNA AZIJA (SDZ 79)

1. Države in njihova glavna mesta: (pomagajte si z 
A- 90/91 in  SDZ 79 in državam pripišite glavna 
mesta)

Kitajska, ____________ 

Mongolija, ___________ 

Japonska, ___________

Severna Koreja, ______

Južna Koreja, ________

Tajvan, _____________

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kitajska satelitska slika Kitajske

https://sl.wikipedia.org/wiki/Kitajska


2. POKRAJINSKE ENOTE

a) Nižavja: (zapišite jih s pomočjo SDZ 80 in Atlasa)

b) Hribovja: 

c) Gorovja: 

d) Kotlina:

e) Puščava:

https://www.google.si/search?q=ju%C5%BEno+kitajsko+hribovje&source

https://www.google.si/search?q=ju%C5%BEno+kitajsko+hribovje&source


MONT EVEREST

 http://en.wikipedia.org/wiki/Himalayas#/media/File:Everest_North_Face_toward_Base_Camp_Tibet_Luca_Galuzzi_2006_edit_1.jpg



DOMAČA NALOGA

- Preberite snov v SDZ str.79 in 80 (prvi odstavek) in 
Drobci za radovedne

- Rešite 1. vajo

- Vadite zemljevid: države, glavna mesta in 
pokrajinske enote

- Pošljite zapiske Aldin Holić, Laura Hribar, 
Julija Krebelj, Milijan Mačkić, Elmedin Majetić, 
Vito Hvala in Maksim Lekše.

Uspešno učenje vam želim!

Vlasta Lipovec


